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I
(Resolucije, priporočila in mnenja)

RESOLUCIJE

SVET
Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o dejavnem
vključevanju mladih: boj proti brezposelnosti in revščini
(2010/C 137/01)
SVET IN PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V
OKVIRU SVETA:

1. OB SKLICEVANJU NA:
politično ozadje tega vprašanja, ki je navedeno v prilogi k tej
resoluciji, in zlasti na:
— Resolucijo Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem
okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine
(2010–2018) (1).
— Sklep št. 1098/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 22. oktobra 2008 o evropskem letu boja proti revščini
in socialni izključenosti (2010).
2. OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:
— Solidarnost je ena od vrednot, na katerih temelji Evropska
unija. Socialna in ekonomska kohezija sta zato bistvena cilja
evropskih modelov družbe.
— Za dejavno vključevanje mladih je treba združevati ustrezno
dohodkovno podporo, vključujoče trge dela in dostop do
kakovostnih storitev.
— Cilji lizbonske strategije, v skladu s katerimi naj bi do leta
2010 ustvarili večje število delovnih mest in boljša delovna
mesta ter odpravili revščino, in cilji Evropskega pakta za
mlade še niso doseženi, zato si je treba še naprej prizadevati
za njihovo uresničitev.
— Negativni učinki gospodarske in finančne krize na rast in
zaposlovanje še posebej vplivajo na skupine, ki živijo v
občutljivih razmerah ali so izpostavljene izključenosti, kot
so mladi, in posledično na višjo stopnjo revščine v teh
skupinah.
(1) UL C 311, 19.12.2009.

— Eno glavnih orodij v boju proti revščini in socialni izključe
nosti je zaposlitev. V Evropi je treba povečati produktivnost
in kakovostno zaposlitev. Vendar razširjenost revščine med
zaposlenimi mladimi osebami (10 %) (2) kaže, da vsa
delovna mesta ne zagotavljajo zadostne varnosti.
— Brezposelnost mladih je dosegla izredno zaskrbljujoče ravni:
v Evropski uniji je namreč brezposelna petina oseb, mlajših
od 25 let. Poleg tega je petina mladih med 18. in 24. letom
starosti izpostavljena revščini (2).
— Zaradi demografskega izziva, ki ga poraja staranje prebival
stva, so potrebni medgeneracijski odziv ter medgeneracijski
dialog in solidarnost.
3. GLEDE NA NASLEDNJE:
— Zaradi socialnih in gospodarskih interesov Evropske unije je
treba v celoti izkoristiti potencial mladih.
— Zato je izredno pomembno mladim zagotoviti socialno
vključevanje in enake možnosti ter jim tako omogočiti
dejavno in enakopravno sodelovanje v gospodarskem,
družbenem, demokratičnem in kulturnem življenju, pri
čemer je treba posebno pozornost nameniti mladim z
manj priložnostmi.
— Brezposelnost, revščina, socialna in ekonomska izključenost
ter vse oblike diskriminacije negativno vplivajo na življenje
mladih in lahko ovirajo njihovo aktivno udeležbo v družbi.
Večja vključenost mladih v družbo ter njihova polna in
dejavna udeležba na trgu dela, poleg tega pa boljši dostop
do kakovostne izobrazbe ter ustrezne in bolje usmerjene
socialnovarstvene storitve in socialna varnost so bistvena
orodja za zmanjšanje revščine, boljšo kakovost življenja in
spodbujanje socialne kohezije.
(2) Vir: Eurostat, Statistični podatki EU o dohodku in življenjskih
razmerah (mladi med 18 in 24 leti).
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— Naložbe v mlade so bistven vir rasti in zaposlovanja, poeno
stavitev njihovega socialnega vključevanja pa bo okrepila
socialne stike in vsem mladim zagotovila enake možnosti
za sodelovanje.
4. OPREDELJUJEJO NASLEDNJE SPLOŠNE CILJE:
— poenostaviti dostop mladih do trga dela in jim zagotoviti
možnosti za varnejše zaposlovanje ob spoštovanju načela
nediskriminacije,
— zagotoviti boljši dostop do kakovostne izobrazbe in po
končanem izobraževanju in usposabljanju ali tudi iz brez
poselnosti in nedejavnosti omogočiti enostaven prehod na
trg dela,
— olajšati usklajevanje zasebnega, družinskega in poklicnega
življenja,
— preprečevati revščino in socialno izključenost mladih ter
odpraviti te pojave v naslednjih generacijah.
5. DOLOČAJO NASLEDNJE SMERNICE:
— načelo enakih možnosti, pri čemer je treba upoštevati zlasti
vprašanja enakosti spolov in mladih z manj priložnostmi,
— vključitev vseh pomembnih akterjev na lokalni, regionalni in
nacionalni ravni ter na ravni EU,
— poudarjanje pomena strukturiranega dialoga na področju
mladine in zlasti rezultatov sedanjega kroga pogovorov
glede zaposlovanja mladih.
6. OPOZARJAJO, DA:
je v obnovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju
mladine (2010–2018), ki ga je Svet sprejel 27. novembra 2009,
poudarjeno, da je za uresničitev ciljev na tem področju potreben
dvojni pristop:
— posebne pobude na področju mladine
in
— upoštevanje pobud za vključevanje vidika mladih v druga
ustrezna področja politik.
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(i) spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in neformalnega
učenja, s čimer bi povečali možnosti za zaposlitev:
(a) z izboljšanjem znanja, spretnosti in sposobnosti mladih
ter prilagajanjem tega znanja, spretnosti in sposobnosti
potrebam spreminjajočega se trga dela in naraščajočih
novih sektorjev zaposlovanja v gospodarstvu, teme
lječem na znanju, in sicer z razvojem pravičnih,
prožnih in učinkovitih sistemov za visokokakovostno
izobraževanje in usposabljanje ter z neformalnim
učenjem in delom z mladimi;
(b) s prizadevanjem za odpravo predčasnega zapuščanja
izobraževanja in usposabljanja, pri čemer je treba v
celoti upoštevati družbeno-ekonomske razmere;
(c) s spodbujanjem vseživljenjskega učenja ob koriščenju
dodane vrednosti, ki jo nudijo informacijske in komu
nikacijske tehnologije;
(ii) spodbujanje prehoda med sistemi izobraževanja in usposab
ljanja ter trgom dela, da bi preprečili brezposelnost in
socialno izključenost mladih, in sicer:
(a) s spodbujanjem omogočanja priložnosti za poklicni
razvoj mladih;
(b) z izvajanjem kakovostnih storitev svetovanja, ki bi
mladim pomagale pri njihovih odločitvah za tovrstne
prehode. V tej zvezi imajo lahko ključno vlogo državne
službe za zaposlovanje ter službe za svetovanje in infor
miranje mladih;
(c) z zagotavljanjem boljših prihodnjih možnosti za zapo
slovanje mladih in spodbujanjem pridobivanja delovnih
izkušenj med izobraževanjem z delovno prakso,
pripravništvom in vajeništvom ob podpori javnega in
zasebnega sektorja ter po možnosti partnerstva obeh ali
z drugimi podobnimi shemami;
(d) s priznavanjem dodane vrednosti prostovoljnega dela in
dejavnosti, kot načinov za izboljšanje znanj, spretnosti
in sposobnosti;
(e) po potrebi z obravnavanjem socialne ekonomije kot
vira, ki mladim z manj priložnostmi omogoča usposab
ljanje in prvo zaposlitev;

7. ZATO SOGLAŠAJO Z NASLEDNJIM:
Pri vključevanju vidika mladine v druga ustrezna področja
politik je treba upoštevati dodano vrednost mladinskih politik,
ukrepe za aktivno vključevanje mladih pa bi bilo treba osredo
točiti predvsem na posebni področji ukrepanja v obnovljenem
okviru: področje izobraževanja in usposabljanja ter področje zapo
slovanja in podjetništva. V tej zvezi so zlasti pomembna naslednja
vprašanja:

(iii) spodbujanje kakovostnega zaposlovanja mladih, in sicer:
(a) z izboljšanjem dostopa do stabilnih zaposlitev za
mlade, zlasti tiste z manj priložnostmi, in priznava
njem, da imajo pri tem ključno vlogo aktivne politike
trga dela;

27.5.2010

SL

Uradni list Evropske unije

(b) z oblikovanjem celovitih politik prožne varnosti, da bi
okrepili prožnost trga dela in zagotovili varnost zapo
slitve ter preprečili segmentacijo trga dela;

(c) s spodbujanjem potenciala mladih, in sicer njihovih
spretnosti, nadarjenosti in motiviranosti, ter s spodbu
janjem njihove geografske in medsektorske mobilnosti;
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9. ZATO V POVEZAVI Z VPRAŠANJI IZ TOČKE 7 POZIVAJO
DRŽAVE ČLANICE IN/ALI KOMISIJO, NAJ V OKVIRU SVOJIH
PRISTOJNOSTI:

— oblikujejo načine komunikacije in sodelovanja z drugimi
ustreznimi političnimi področji in odgovornimi sektorji,
tako znotraj posameznih institucij EU kot med njimi ter v
državah članicah, pri čemer je treba posebno pozornost
nameniti dejavnostim, izvedenim v okviru odprte metode
usklajevanja na drugih področjih, predvsem na področju
socialne varnosti in vključevanja ter izobraževanja in zapo
slovanja,

(iv) spodbujanje zaposlovanja in podjetništva, in sicer:

(a) s spodbujanjem podjetniškega duha med mladimi in
razvoja njihovih podjetniških zmogljivosti z ustreznim
izobraževanjem, usposabljanjem in programi mentor
stva;

(b) z ustvarjanjem pogojev za mobilnost in spodbujanjem
sodelovanja mladih v mrežah mladih podjetnikov ter
priznavanjem podjetij v rokah mladih;

(c) s spodbujanjem razvoja zelenega gospodarstva, da bi
tako še pospešili ustanavljanje novih podjetij za mlade
ter ustvarili nove zaposlitvene možnosti in nove
poklice;

(d) s spodbujanjem razvoja nadarjenosti, domišljije, kreativ
nosti in inovativnosti mladih v okviru formalnega,
neformalnega in priložnostnega učenja;

(e) z zagotovitvijo dostopa do ustreznih storitev in
pomočjo mladim pri ustanavljanju podjetij, na primer
z omogočanjem dostopa do finančnih sredstev ali
pripravo poslovnih načrtov;

(v) ohranitev, razvijanje in po potrebi določitev potrebnih
ukrepov za zagotovitev dostopa do ustrezne socialne
zaščite in visokokakovostnih storitev, vključno z zdrav
stvenim varstvom, otroškim varstvom in pomočjo pri
iskanju nastanitve, s posebnim poudarkom na izboljšanju
socialnih storitev, namenjenih mladim družinam.

— spodbujajo priznavanje neformalnega in priložnostnega
učenja, ki dopolnjujeta formalno izobraževanje in sta kori
stna pri podpori učinkovitemu socialnemu in ekonomskemu
vključevanju mladih, zlasti tistih z manj priložnostmi. V tej
zvezi sta še posebno pomembna delo z mladimi, ki ga
opravljajo posamezniki, dejavni na področju mladine, in
sodelovanje v programu Mladi v akciji,

— spodbujajo instrumente vzajemnega učenja in izmenjave
najboljših praks v okviru seminarjev na visoki ravni ali
srečanj skupin strokovnjakov na temo socialnega vključe
vanja mladih in njihove polne udeležbe na trgu dela. V
zvezi s tem bi bilo treba učinkovito širiti rezultate tovrstnih
dejavnosti, po potrebi z uporabo obstoječih platform,

— učinkovito uporabljajo sredstva, ki so v EU na voljo za
podporo procesu socialnega vključevanja mladih v izobraže
vanje, usposabljanje ali zaposlovanje ter za boj proti brez
poselnosti in revščini, zlasti sredstva Evropskega socialnega
sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj, Sklada za
razvoj podeželja ali katerih koli drugih ustreznih skladov
ali programov EU, kot je PROGRESS,

— še naprej podpirajo in spodbujajo meddisciplinarne razi
skave o mladih in njihovih življenjskih razmerah, pri
čemer upoštevajo družbeno-ekonomsko okolje ter prilož
nosti in ovire, ki ga to predstavlja za socialno vključevanje
in zaposlovanje mladih,

— zagotovijo, da obstoječi kazalniki vključujejo vidik mladine,
da bi se zbirali in analizirali podatki o dejavnem vključe
vanju mladih ter o boju proti brezposelnosti in revščini,
državam članicam pa omogočilo napraviti primerjalno
oceno napredka, ki so ga dosegle,

8. SE NADALJE STRINJAJO Z NASLEDNJIM:
Instrumente v okviru odprte metode usklajevanja na področju
mladine bi bilo treba izkoristiti v celoti, da bi podprli prizade
vanja za vključevanje vidika mladih v druga ustrezna področja
politik ter izvajali posebne pobude na področju mladine.

— vzpostavijo ustrezne mehanizme spremljanja in ocenjevanja
rezultatov ukrepov iz točke 7 zgoraj, predvsem na podlagi
poročila EU o mladih.
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10. POUDARJAJO, DA JE TREBA V OKVIRU KONKURENČNE,
VKLJUČUJOČE IN TRAJNOSTNE EVROPE:

27.5.2010

— prepoznati, da so to medsektorska vprašanja, in je zato treba
spodbujati:

— prepoznati ključno vlogo mladih za pametno, vključujočo in
trajnostno rast, ki je predpogoj za prihodnjo blaginjo
Evrope,

— ukrepe vključevanja mladih na trg dela in olajšati
njihovo socialno vključevanje,

— zagotoviti, da je prispevek mladinske politike – ki vključuje
področja, kot so mobilnost, udeležba, neformalno in prilož
nostno učenje ter prostovoljno in mladinsko delo – sestavni
del izvajanja strategije Evropa 2020,

— ukrepe, ki bodo mladim pomagali pridobiti spretnosti in
znanja, ki jih potrebujejo, da bi lahko izpolnili svojo
vlogo v jutrišnjem gospodarstvu in družbi, ki temelji
na znanju.
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PRILOGA
POLITIČNO OZADJE
1. Člen 6 Pogodbe o delovanju Evropske unije, po katerem je Unija pristojna za izvajanje ukrepov za podporo,
uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic na področjih, kot so izobraževanje, poklicno usposabljanje, mladina
in šport, na evropski ravni.

2. Evropska strategija zaposlovanja, kot je opredeljena v sklepih izrednega zasedanja Evropskega sveta 20. in
21. novembra 1997 v Luxembourgu (1).

3. Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 14. decembra 2000 o
socialni vključenosti mladih (2).

4. Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 28. maja 2004 o socialni
vključenosti mladih (3).

5. Sklepi Sveta z dne 5. decembra 2007: „Oblikovanje skupnih načel prožne varnosti“ (4).

6. Sklepi Sveta z dne 5. in 6. decembra 2007 o prihodnjih obetih evropske strategije zaposlovanja v novem ciklu
lizbonske strategije (5).

7. Sklepi s spomladanskega zasedanja Evropskega sveta leta 2008 z dne 13. in 14. marca 2008, v katerih je poudarjen
pomen boja proti revščini in socialni izključenosti ter spodbujanja dejavnega vključevanja in povečevanja zaposlit
venih možnosti za tiste, ki so najbolj oddaljeni od trga dela, še posebej mlade (6).

8. Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 22. maja 2008 o participaciji
mladih z manj priložnostmi, v kateri je navedeno, da brezposelnost, revščina, zdravstvene težave, kulturna, socialna
in ekonomska izključenost ter vse oblike diskriminacije negativno vplivajo na življenje mladih in lahko ovirajo
njihovo aktivno participacijo v družbi (7).

9. Sklep št. 1098/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o evropskem letu boja proti
revščini in socialni izključenosti (2010) (8).

10. Sklepi Sveta z dne 16. in 17. decembra 2008 o skupnih načelih dejavnega vključevanja za učinkovitejši boj proti
revščini (9), v katerih je navedeno, da dejavno vključevanje združuje ustrezne dodatne vire, odprte trge dela, ki
spodbujajo vključevanje, in dostop do kakovostnih storitev.

11. Sklepi Sveta z dne 9. marca 2009 o novih znanjih in spretnostih za nova delovna mesta: napovedovanje in
usklajevanje potreb trga dela ter znanja in spretnosti (10).

12. Sklepi Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (11).

13. Sklepi Sveta z dne 8. junija 2009 o socialnih storitvah kot načinu za dejavno vključevanje, krepitev socialne kohezije
in območju zaposlitvenih priložnosti (12).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Dok. SN 300/97.
UL C 374, 28.12.2000.
Dok. 9601/04.
Dok. 15497/07.
Dok. 15813/07.
Dok. 7652/08.
UL C 141, 7.6.2008, str. 1.
UL L 298, 7.11.2008, str. 20.
Dok. 15984/08.
Dok. 5927/09.
UL C 119, 28.5.2009, str. 2.
Dok. 10052/09.
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14. Sklepi z zasedanja Evropskega Sveta junija 2009, v katerih so opisani rezultati neformalnega vrha EU o zaposlovanju,
ki je bil maja 2009 v Pragi, in v katerih je navedeno, da boj proti brezposelnosti ostaja pomembna prednostna
naloga (1).

15. Sklepi z zasedanja Evropskega Sveta oktobra 2009 (2), v katerih je glede na nadaljnje slabšanje razmer na področju
zaposlovanja med drugim izpostavljena potreba po spodbujanju politike dejavnega socialnega vključevanja.

16. Resolucija Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine
(2010–2018) (3).

(1) Dok. 11225/1/09 REV 2.
(2) Dok. 15254/1/09 REV 1.
(3) UL C 311, 19.12.2009.
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MNENJA

SVET
MNENJA SVETA
o posodobljeni različici programa Avstrije za stabilnost, 2009–2013
(2010/C 137/02)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

oceni se je BDP leta 2009 skupno zmanjšal za okoli
3,6 % (2). Najbolj je bil prizadet močno izvozno usmerjen
proizvodni sektor.

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija
1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o
nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (1) ter zlasti člena
5(3) Uredbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom –

PODAL NASLEDNJE MNENJE:

(1) Svet je 26. aprila 2010 preučil posodobljeno različico
programa Avstrije za stabilnost, ki zajema obdobje
2009–2013.

(2) Zaradi mednarodne finančne in gospodarske krize se je
avstrijsko gospodarstvo znašlo v najgloblji recesiji v
povojni zgodovini. Upadanje gospodarske rasti je Avstrija
občutila predvsem zaradi zmanjšanja izvoza, kar je odraz
upada svetovne trgovine, in zmanjšanja investicij v
osnovna sredstva zaradi manjšega povpraševanja in
strožjih pogojev na kreditnem trgu. Po zadnji uradni
(1) UL L 209, 2.8.1997, str. 1. Dokumenti, navedeni v tem besedilu, so
na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/
index_sl.htm

Rast zasebne potrošnje, ki je sicer precej nižja kot v
zadnjih letih, je postala stabilizacijski dejavnik. Potrošniške
cene so se leta 2009 povečale za samo 0,4 %, predvsem
zaradi močnih baznih učinkov padajočih cen goriva in
kurilnega olja ter zaradi dejstva, da je šibko povpraševanje
vplivalo na zmanjševanje stopenj dobička. Recesija je trg
dela prizadela tako, da se je zaposlenost leta 2009 zmanj
šala za 1,4 %, kar pomeni, da se je stopnja brezposelnosti
povečala na 5,0 % (s 3,8 % v prejšnjem letu). Avstrijska
vlada se je na to odzvala z obsežnim svežnjem diskrecij
skih fiskalnih spodbud v skladu z evropskim načrtom za
oživitev gospodarstva. Zaradi stimulativnih ukrepov in
delovanja avtomatskih stabilizatorjev so se javne finance
znatno poslabšale, in sicer se je leta 2009 javnofinančni
primanjkljaj povečal na 3,5 % BDP (z 0,4 % BDP leta
2008) in državni dolg na 66,5 % BDP. Svet je
2. decembra 2009 sklenil, da v Avstriji obstaja čezmeren
primanjkljaj, in izdal priporočilo za njegovo odpravo do
leta 2013. Čeprav je imela Avstrija na začetku krize skoraj
uravnoteženo proračunsko stanje, so zaradi močnega
poslabšanja javnih financ potrebni obsežni konsolidacijski
ukrepi.

(3) Čeprav je ugotovljeni padec dejanskega BDP v kriznem
obdobju v precejšnji meri cikličen, je bila prizadeta tudi
raven potencialne proizvodnje. Kriza lahko vpliva tudi na
potencialno rast v srednjeročnem obdobju, in sicer z
nižjimi investicijami, omejeno razpoložljivostjo kreditov
in vse večjo strukturno brezposelnostjo. Poleg tega je
vpliv gospodarske krize potenciran z negativnimi učinki
staranja prebivalstva na potencialno proizvodnjo in vzdrž
nost javnih financ. Glede na navedeno je ključnega
pomena, da se pospešijo strukturne reforme za okrepitev
potencialne rasti. Avstrija mora zlasti sprejeti reforme na
področju ponudbe delovne sile (predvsem z nadaljnjo
krepitvijo spodbud starejšim delavcem, da ostanejo dlje
časa zaposleni) in šolstva (z izboljšanjem rezultatov pri
prikrajšani mladini).
(2) Ocena je bila opravljena po predložitvi programa.
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(4) Makroekonomski scenarij, na katerem temelji program za
stabilnost iz januarja 2010, predvideva, da se bo realna
rast BDP povečala z – 3,4 % leta 2009 na 1,5 % v obdobju
2010–2011 in potem na okoli 2 %. Glede na trenutno
razpoložljive informacije (1) se zdi, da je ta scenarij za
leto 2010 precej optimističen, za obdobje 2011–2013
pa je oprt na uresničljive predpostavke o rasti. Do razlik
v projekciji rasti za leto 2010 je prišlo zato, ker so v
programu predvideni prispevki iz neto izvoza višji kot v
napovedi služb Komisije iz jeseni 2009. Projekcije iz
programa glede inflacije se zdijo realistične.

(5) V programu se ocenjuje, da je javnofinančni primanjkljaj
leta 2009 znašal 3,5 % BDP. Znatno poslabšanje primanj
kljaja, ki je leta 2008 znašal 0,4 % BDP, je v veliki meri
odraz vpliva krize na javne finance, vendar tudi stimula
tivnih ukrepov, ki jih je vlada sprejela v skladu z evrop
skim načrtom za oživitev gospodarstva in so znašali okoli
1,5 % BDP. Večina fiskalnih spodbud, ki so bile uvedene
leta 2009, je bila trajne narave (okoli 1,3 % BDP leta 2009
v primerjavi z 0,2 % BDP v obliki začasnih ukrepov). Glede
na izhodno strategijo, ki jo zagovarja Svet, ter zaradi
odprave čezmernega primanjkljaja do leta 2013 in
ponovne vzpostavitve vzdržnih javnih financ bo fiskalna
naravnanost leta 2010 še naprej podpirala konjunkturo,
od leta 2011 naprej pa bo fiskalna politika bolj restri
ktivna.

(6) V skladu s programom se bo nominalni javnofinančni
primanjkljaj povečal s 3,5 % leta 2009 na 4,7 % leta
2010. Program predvideva, da se delež odhodkov leta
2010 skoraj ne bo spremenil, saj je vzrok za poslabšanje,
ki presega 1 % BDP, mogoče iskati skoraj izključno na
strani prihodkov. V posodobljeni različici programa niso
navedeni nobeni dodatni ukrepi poleg tistih, ki so bili že
znani pri zadnjem preverjanju Avstrije v okviru postopka v
zvezi s čezmernim primanjkljajem, kar je v skladu s pripo
ročilom Sveta, da naj Avstrija leta 2010 izvede fiskalne
ukrepe, tako kot je bilo predvideno.

Delno so vzrok za predvideno poslabšanje prosto delujoči
avtomatski stabilizatorji in nekateri diskrecijski ukrepi.
Predvsem bodo deli davčne reforme iz leta 2009, kot so
olajšave za družine z otroki in znižanje davkov za samo
zaposlene, začeli veljati šele leta 2010 ter bodo pred
vidoma obremenili proračun za okoli 0,25 % BDP.
Določba o pospešeni amortizaciji, ki je bila sprejeta
januarja 2009, bo dodatno obremenila proračun za okoli
0,1 % BDP. Pričakuje se ekspanzivna fiskalna naravnanost,
saj se poslabšanje nominalnega salda kaže v povečanju
ciklično prilagojenega in strukturnega salda za 1,25 %
BDP, kot so v skladu s skupno dogovorjeno metodologijo
ponovno izračunale službe Komisije na podlagi informacij
(1) V oceni so upoštevane zlasti napoved služb Komisije iz jeseni 2009
in tudi druge informacije, ki so od takrat na voljo.
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iz programa. Ta sprememba se razlikuje od spremembe, ki
izhaja iz informacij o diskrecijskih ukrepih, ki začnejo
veljati leta 2010 (pristop od spodaj navzgor), in ki po
ocenah služb Komisije znaša 0,5 % BDP. Del tega razha
janja je mogoče razložiti z negativnimi učinki sestave, ko
postaja neto izvoz vedno pomembnejše gonilo rasti, in
zapoznelimi učinki na davke od dohodka pravnih oseb.

(7) Glavni cilj srednjeročne proračunske strategije je v skladu s
priporočilom Sveta z dne 2. decembra 2009 na podlagi
člena 126(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije do
konca programskega obdobja zmanjšati primanjkljaj pod
referenčno vrednost 3 % BDP. Program predvideva znatno
in enakomerno razporejeno konsolidacijo v obdobju
2011–2013. Pričakuje se, da se bo strukturni saldo
zmanjšal s 3,9 % BDP leta 2010 na 2,2 % BDP
leta 2013, kar ustreza povprečni letni fiskalni prilagoditvi
okoli 0,75 % BDP v obdobju 2011–2013. Primarni struk
turni saldo bo po pričakovanjih s primanjkljaja v višini
1,25 % BDP leta 2010 prešel v presežek v višini 0,75 %
BDP leta 2013. Program predvideva, da bo delež
prihodkov v BDP v obdobju 2010–2013 večinoma nespre
menjen in da bo treba konsolidacijo doseči predvsem na
strani odhodkov.

Vendar je edini ukrep, ki je v programu naveden kot opora
načrtovani konsolidaciji, zmanjšanje odhodkov za zdrav
stvo v višini okrog 1,7 milijarde EUR v obdobju
2010–2013, o katerem se je zvezna vlada dogovorila z
javnimi zdravstvenimi skladi. Dogovorjeni prihranki
znašajo okoli 0,6 % BDP, tako da je s tem ukrepom dose
žena manj kot tretjina konsolidacije, predvidene v obdobju
2010–2013. Srednjeročni cilj Avstrije je doseči uravno
težen proračun. Glede na najnovejše projekcije in raven
dolga srednjeročni cilj sicer več kot ustrezno odraža cilje
pakta. Vendar v programu ni predvideno, da bo srednje
ročni cilj dosežen v programskem obdobju.

(8) Proračunski rezultati bi lahko bili od leta 2011 naprej
slabši od rezultatov, predvidenih v programu. Medtem
ko so projekcije prihodkov v posodobljeni različici
programa še naprej realistične, pa je načrtovana konso
lidacija na strani odhodkov le deloma oprta na ustrezne
ukrepe. Posebna dodatna tveganja so povezana z držav
nimi bančnimi garancijami za podporo finančnemu
sektorju, ki bi povečale primanjkljaj in dolg, če bi bile
unovčene. Vendar pa bi bili lahko nekateri stroški podpore
države finančnemu sektorju v prihodnosti povrnjeni.
Majhen dejavnik pozitivnega tveganja je morebitna uvedba
posebnega prispevka, ki bi ga banke plačevale od leta
2011 naprej in bi lahko predstavljal prihodke v višini
0,2 % BDP.
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(9) Bruto državni dolg bo po ocenah leta 2009 znašal 66,5 %,
medtem ko je v preteklem letu znašal 62,5 %. K večjemu
deležu dolga je poleg večjega primanjkljaja in manjše rasti
BDP prispevala tudi občutna uskladitev stanj in tokov,
predvsem zaradi operacij reševanja bank. Delež bruto
državnega dolga je bil leta 2009 nad referenčno vrednostjo
iz Pogodbe in se v celotnem programskem obdobju
povečuje. Delež dolga se bo v programskem obdobju pred
vidoma povečal za 7,8 odstotne točke, in sicer predvsem
zaradi trajno visokega javnofinančnega primanjkljaja. Poleg
možnosti, da bo primanjkljaj od leta 2011 naprej višji od
pričakovanega, je razvoj deleža dolga podvržen tveganju,
ki izhaja zlasti iz negotovosti glede stroškov prihodnjega
delovanja pete največje banke v državi – Hypo Alpe Adria
(v državni lasti od decembra 2009) in državnih jamstev,
izdanih za dolg avstrijskega organa za avtoceste
(ASFINAG) ter avstrijskih zveznih železnic (ÖBB).

(10) Srednjeročne projekcije dolga, v skladu s katerimi bo
stopnja rasti BDP le postopoma dosegala vrednosti, ki so
bile predvidene pred krizo, deleži davkov pa ravni pred
krizo, ter ki vključujejo rast odhodkov, povezanih s pred
videnim staranjem prebivalstva in predvidenim zvišanjem
realnih obrestnih mer, kažejo, da proračunska strategija, ki
je predvidena v programu, v takšni obliki in brez nadalj
njega spreminjanja politike ne bi zadostovala za stabili
zacijo deleža dolga v BDP do leta 2020.

(11) Dolgoročni proračunski učinek staranja prebivalstva v
Avstriji je nekoliko nižji od povprečja EU, saj se bodo
po projekcijah odhodki za pokojnine kot delež BDP dolgo
ročno le malo povečali. Proračunsko stanje leta 2009,
kakor je ocenjeno v programu, se zaostruje z učinkom
staranja prebivalstva na proračun. Doseganje primarnih
presežkov v srednjeročnem obdobju bi prispevalo k
zmanjšanju tveganj za vzdržnost javnih financ, ki so bila
v poročilu Komisije o vzdržnosti (1) iz leta 2009 ocenjena
kot srednja.

(12) Sedanji domači proračunski okvir, ki temelji na zakonu o
fiskalni izravnavi („Finanzausgleichsgesetz“) in avstrijskem
paktu za stabilnost je precej zapleten in premalo
pregleden. Prihodki iz večine posameznih davkov so s
fiksnimi deleži razdeljeni po različnih teritorialnih ravneh,
poleg tega pa je odločanje na več področjih razdeljeno
med različne ravni oblasti. Pri številnih dejavnostih ista
(1) Svet v sklepih z dne 10. novembra 2009 o vzdržnosti javnih financ
„poziva države članice, naj se v prihodnjih programih za stabilnost
in konvergenco posvetijo predvsem strategijam za doseganje vzdrž
nosti“, in poleg tega „poziva Komisijo, naj skupaj z Odborom za
ekonomsko politiko in Ekonomsko-finančnim odborom še pred
objavo naslednjega poročila o vzdržnosti dodatno razvije metodolo
gijo za ocenjevanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ“. Naslednje
poročilo je predvideno leta 2012.
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raven oblasti ni odgovorna za pobiranje prihodkov in
njihovo porabo. Sistem kot takšen ne spodbuja najučinko
vitejše izrabe sredstev. Vendar je Avstrija pred kratkim na
zvezni ravni začela daljnosežno reformo proračunske
zakonodaje.

S prvim delom reforme, ki je začel veljati 1. januarja 2009,
je bil vzpostavljen nov večletni okvir za odhodke s fiks
nimi zgornjimi mejami (za približno 80 % vseh
odhodkov), določenimi za štiri zaporedna leta na redni
osnovi. Ta reforma naj bi preprečila prociklično porabo
in izboljšala učinkovitost avtomatskih stabilizatorjev.
Drugi del, ki je pravno že uveljavljen in naj bi začel veljati
leta 2013, vključuje uvedbo priprave proračuna na podlagi
rezultatov in posodobitev računovodskega sistema javne
uprave.

(13) Obstajajo možnosti za povečanje učinkovitosti na več
področjih avstrijske javne porabe, zlasti v zdravstvu in
šolstvu, kjer so rezultati Avstrije primerljivi s povprečjem
v državah EU ali so malo pod njim, vendar je njihovo
doseganje pogosto dražje. Eden od razlogov za to je zgoraj
navedeno prekrivanje finančnih in upravnih odgovornosti
treh ravni oblasti. V programu za leto 2010 so navedeni
načrtovani prihranki v zdravstvu, ki v obdobju
2010–2013 znašajo okoli 0,6 % BDP. Poleg tega je
navedeno, da je bila ustanovljena delovna skupina strokov
njakov, ki naj bi našla načine za povečanje učinkovitosti
javne porabe na več področjih. Vendar v posodobitvi niso
navedeni nobeni skorajšnji konkretni zakonski predlogi.

(14) Na splošno je proračunska strategija za leto 2010,
določena v programu, skladna s priporočilom Sveta na
podlagi člena 126(7). Vendar se lahko zgodi, da
proračunska strategija od leta 2011 naprej, ob upoštevanju
tveganj, ne bo skladna s priporočilom Sveta na podlagi
člena 126(7). Strategija zlasti predvideva zmanjšanje
primanjkljaja na 2,7 % BDP – in s tem zmanjšanje čezmer
nega primanjkljaja – do leta 2013, povprečno letno
fiskalno prilagoditev pa malce pod 0,75 % BDP v obdobju
2011–2013, vendar glede na tveganja ta fiskalna prila
goditev morda ne bo zadostovala. Načrt konsolidacije iz
programa, ki naj bi se začela leta 2011, ni podložen z
ustreznimi ukrepi. Poleg tega proračunska strategija
morda ne bo dovolj, da bi se delež dolga v BDP ponovno
pomikal navzdol.
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(15) Kar zadeva zahteve po podatkih, določene v kodeksu
ravnanja za programe za stabilnost in konvergenčne
programe, vsebuje program vse obvezne in večino neob
veznih podatkov (1). Svet je v priporočilih na podlagi člena
126(7) z dne 2. decembra 2009 za odpravo čezmernega
primanjkljaja tudi pozval Avstrijo, naj o doseženem
napredku pri izvajanju priporočil Sveta poroča v
posebnem poglavju posodobljenih različic programov za
stabilnost. Zadevni del posodobljenih različic programa
prikazuje le omejene podatke o tem, kako namerava
avstrijska vlada doseči napredek pri izvajanju priporočila
Sveta.
Splošni zaključek je, da so se zaradi delovanja avtomatskih
stabilizatorjev in velikega paketa spodbud, ki ga je sprejela
vlada, avstrijske javne finance med finančno in gospodarsko
krizo znatno poslabšale. Ker je večina ukrepov za boj proti
upadanju gospodarske rasti trajnih, je treba od leta 2011 naprej
uvesti konsolidacijske ukrepe. Proračunska strategija za leto
2010, določena v programu, je v skladu s priporočilom Sveta
z dne 2. decembra 2009. Vendar pa se lahko zgodi, da
proračunska strategija za leta 2011–2013 ne bo v skladu s
priporočilom. V programu je naveden načrt za konsolidacijo
na strani odhodkov, ki se bo začel leta 2011, vendar zanj še
niso predvideni konkretni ukrepi. V zadnjih letih je bilo v
Avstriji izvedenih več pomembnih reform glede javnih izdatkov.
Vendar se področja, kot sta zdravstvo in šolstvo, še vedno lahko
izboljšajo. Učinkovitost na teh področjih bi bilo mogoče znatno
izboljšati z reformami fiskalnih odnosov med različnimi ravnmi
oblasti.
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Ob upoštevanju zgornje ocene in priporočila z dne 2. decembra
2009 na podlagi člena 126 PDEU naj Avstrija:
(i) konkretno opredeli ukrepe, ki veljajo za potrebne, da bi
nanje lahko oprli načrtovano konsolidacijo od leta 2011
dalje, zato da bi dosegla priporočeno povprečno letno
fiskalno prilagoditev 0,75 % BDP ter do leta 2013 javnofi
nančni primanjkljaj potisnila pod referenčno vrednost
3 % BDP; se v skladu s priporočilom o postopku v zvezi
s čezmernim primanjkljajem ob fiskalni prilagoditvi oklene
sleherne priložnosti, vključno z boljšimi gospodarskimi
razmerami, da bi pospešila zmanjševanje deleža bruto
dolga nazaj proti referenčni vrednosti 60 % BDP;
(ii) nadalje izboljša proračunski okvir za krepitev fiskalne disci
pline na vseh ravneh oblasti, tako da poveča preglednost in
odgovornost, in sicer z uskladitvijo zakonodajnih, upravnih
in finančnih odgovornosti med različnimi ravnmi oblasti in
z okrepitvijo mehanizmov za izvrševanje v okviru avstrij
skega pakta za stabilnost.
Avstrija naj, za oceno učinkovitosti ukrepov v okviru postopka
v zvezi s čezmernim primanjkljajem pravočasno predloži tudi
dodatek k programu, v katerem bo poročala o doseženem
napredku pri izvajanju priporočila Sveta na podlagi člena 126(7)
z dne 2. decembra 2009 in podrobneje predstavila konso
lidacijsko strategijo, ki bo potrebna za napredek pri odpravi
čezmernega primanjkljaja.

Primerjava ključnih makroekonomskih in proračunskih projekcij

Realni BDP
(sprememba v %)

Inflacija po HICP
(v %)

Proizvodna vrzel (1)
(v % potencialnega BDP)

Neto posojanje/zadolževanje v razmerju
do ostalega sveta
(v % BDP)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PS jan. 2010

2,0

– 3,4

1,5

1,5

1,9

2,0

KOM nov. 2009

2,0

– 3,7

1,1

1,5

—

—

PS apr. 2009

1,8

– 2,2

0,5

1,5

2,0

2,3

PS jan. 2010

3,2

0,4

1,3

1,5

1,8

1,9

KOM nov. 2009

3,2

0,5

1,3

1,6

—

—

PS apr. 2009

3,2

0,6

1,1

1,3

1,5

1,9

PS jan. 2010

2,8

– 1,8

– 1,6

– 1,5

– 1,3

– 1,0

KOM nov. 2009 (2)

2,8

– 2,2

– 2,6

– 2,7

—

—

PS apr. 2009

2,6

– 0,9

– 1,7

– 1,6

– 1,2

– 0,5

PS jan. 2010

3,2

2,3

2,4

2,7

2,8

2,9

KOM nov. 2009

3,6

1,4

1,3

1,7

—

—

PS apr. 2009

2,9

1,6

0,6

1,0

1,3

1,4

(1) Izmed neobveznih podatkov manjkajo zlasti natančne kategorije
neto posojil glede na preostali svet, natančne kategorije usklajevanja
stanj in tokov ter nekatere natančne postavke o dolgoročni vzdrž
nosti.
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Javnofinančni prihodki
(v % BDP)

Javnofinančni odhodki
(v % BDP)

Javnofinančni saldo
(v % BDP)

Primarni saldo
(v % BDP)

Ciklično prilagojeni saldo (1)
(v % BDP)

Strukturni saldo (3)
(v % BDP)

Bruto javni dolg
(v % BDP)
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

PS jan. 2010

48,4

48,0

46,9

46,8

46,9

46,9

KOM nov. 2009

48,4

47,9

47,1

47,1

—

—

PS apr. 2009

48,2

47,5

46,5

46,4

46,1

46,1

PS jan. 2010

48,9

51,5

51,6

50,9

50,2

49,7

KOM nov. 2009

48,9

52,3

52,6

52,4

—

—

PS apr. 2009

48,7

51,1

51,3

51,1

50,9

50,1

PS jan. 2010

– 0,4

– 3,5

– 4,7

– 4,0

– 3,3

– 2,7

KOM nov. 2009

– 0,4

– 4,3

– 5,5

– 5,3

—

—

PS apr. 2009

– 0,4

– 3,5

– 4,7

– 4,7

– 4,7

– 3,9

PS jan. 2010

2,2

– 0,7

– 1,8

– 1,2

– 0,4

0,2

KOM nov. 2009

2,1

– 1,4

– 2,5

– 2,1

—

—

PS apr. 2009

2,2

– 0,6

– 1,7

– 1,4

– 1,3

– 0,4

PS jan. 2010

– 1,7

– 2,7

– 3,9

– 3,3

– 2,7

– 2,2

KOM nov. 2009

– 1,8

– 3,3

– 4,3

– 4,0

—

—

PS apr. 2009

– 1,6

– 3,1

– 3,9

– 4,0

– 4,1

– 3,7

PS jan. 2010

– 1,7

– 2,7

– 3,9

– 3,3

– 2,7

– 2,2

KOM nov. 2009

– 1,8

– 3,3

– 4,3

– 4,0

—

—

PS apr. 2009

– 1,6

– 3,1

– 3,9

–4

– 4,1

– 3,7

PS jan. 2010

62,6

66,5

70,2

72,6

73,8

74,3

KOM nov. 2009

62,6

69,1

73,9

77,0

—

—

PS apr. 2009

62,5

68,5

73,0

75,7

77,7

78,5

Opombe:
(1) Proizvodne vrzeli in ciklično prilagojeni saldi iz programov glede na izračune služb Komisije na podlagi podatkov v programih.
(2) Na podlagi ocenjene potencialne rasti v višini 1,7 %, 1,2 %, 1,4 % oziroma 1,6 % v obdobju 2008–2011.
(3) Ciklično prilagojeni saldo brez enkratnih in drugih začasnih ukrepov. V najnovejšem programu in napovedi služb Komisije iz
novembra leta 2009 ni enkratnih in drugih začasnih ukrepov.
Vir:
Program za stabilnost (PS); Napovedi služb Komisije iz jeseni 2009 (KOM); izračuni služb Komisije.
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MNENJE SVETA
o posodobljeni različici programa Bolgarije za konvergenco, 2009–2012
(2010/C 137/03)
SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija
1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o
nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik (1) ter zlasti člena
9(3) Uredbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom –

PODAL NASLEDNJE MNENJE:

(1) Svet je 26. aprila 2010 preučil posodobljeno različico
programa Bolgarije za konvergenco, ki zajema obdobje
od 2009 do 2012.

(2) V Bolgariji je pred začetkom upada gospodarske rasti in
finančne krize na svetovni ravni realni BDP stabilno nara
ščal, in sicer na podlagi hitrega povečevanja posojil in
velikih prilivov tujih naložb. Toda ob močni gospodarski
dejavnosti so se vedno bolj povečevala makroekonomska
neravnovesja, kot so nastajanje zelo velikega zunanjega
primanjkljaja in zasebnega dolga ter precejšnji inflacijski
pritiski. Prirast naložb na podlagi neposrednih tujih naložb
in visoke rasti plač, ki je močno presegla povečanje produ
ktivnosti, so ta neravnovesja še povečali. Svetovna
gospodarska kriza je močno vplivala na gospodarsko
dejavnost, kar je leta 2009 povzročilo zmanjšanje realnega
BDP za 5 %.

Upad rasti je hkrati povzročil dobrodošlo zmanjšanje
neravnovesij, pri čemer se je povprečna inflacija zmanjšala
na 2,5 % v letu 2009, primanjkljaj tekočega računa pa se
je hitro znižal na 9,4 % BDP. Čeprav se je primanjkljaj
tekočega računa v celoti financiral z neposrednimi tujimi
naložbami, je bruto zunanji dolg države v višini okrog
110 % BDP še vedno razmeroma visok. Bolgarija v
odgovor na upad gospodarske rasti ni sprejela kratkoroč
nega svežnja fiskalnih spodbud. Na političnem področju je
(1) UL L 209, 2.8.1997, str. 1. Dokumenti, navedeni v tem besedilu, so
na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/
index_en.htm

bil ob upoštevanju obsežnih makroekonomskih neravno
vesij pred upadom rasti v skladu z evropskim načrtom za
oživitev gospodarstva poudarek predvsem na ukrepih za
fiskalno konsolidacijo, zlasti z omejevanjem odhodkov in
boljšim upoštevanjem davčnih predpisov. Zato je bil
javnofinančni primanjkljaj v bolgarskem programu za
konvergenco v letu 2009 ocenjen na manj kot 3 %
BDP (2). V prihodnosti je za gospodarstvo v kratko- do
srednjeročnem obdobju najpomembnejši izziv zagotovitev
trajnostnega zmanjševanja zaostanka, ne da bi bili pri tem
ogroženi fiskalna in makroekonomska stabilnost.
(3) Čeprav je zmanjšanje dejanskega BDP zaradi krize veči
noma ciklično, je negativno vplivalo tudi na raven potencialne proizvodnje. Kriza lahko poleg tega vpliva tudi
na potencialno srednjeročno rast zaradi nižjih vlaganj,
omejene razpoložljivosti posojil in vse večje strukturne
brezposelnosti. Posledice gospodarske krize so vidne tudi
v negativnem vplivu demografskega staranja na potencialni
proizvod in vzdržnost javnih financ. Zato bo treba nujno
pospešiti strukturne reforme, da bi spodbudili potencialno
rast. Za Bolgarijo je pomembno predvsem, da izvede
reforme v zdravstvu, pokojninskem sistemu, izobraže
vanju, javni upravi in poslovnem okolju.
(4) V skladu s temeljnim makroekonomskim scenarijem, ki je
skladno s programom referenčni scenarij za oceno
proračunskih projekcij, je predvideno, da se bo rast real
nega BDP z –5 % v letu 2009 izboljšala na 0,3 % v
letu 2010, nato pa v preostalem programskem obdobju
znova dosegla povprečno stopnjo 4,25 %. Na podlagi
trenutno razpoložljivih podatkov (3) se zdi, da ta scenarij
temelji na nekoliko optimističnih predpostavkah o rasti, saj
je videti, da sta predvidena rast v letu 2010 in njen sred
njeročni razvoj glede na sedanji razpon napovedi ocenjena
previsoko. Odpravljanje neravnovesij, ki se je začelo
leta 2009, naj bi se nadaljevalo skozi celotno programsko
obdobje. Inflacija naj bi v obdobju 2010–2012 ostala
obvladljiva, pri čemer se projekcije v zvezi z njo zdijo
realistične in na splošno v skladu z napovedjo služb Komi
sije iz jeseni 2009. Pričakuje se tudi nadaljnje izboljšanje
zunanjih računov. Leta 2009 je ta dinamika temeljila na
uvozu, ki se je zmanjševal hitreje kot izvoz, srednjeročno
pa bi bilo to izboljšanje posledica tega, da se izvoz
ponovno povečuje hitreje in prej kot uvoz. Čeprav se
zdi, da je temeljni scenarij le nekoliko bolj optimističen
kot jesenske napovedi služb Komisije, je ob upoštevanju
najnovejših razpoložljivih informacij njegova verjetnost
odločilno odvisna od predvidenega uravnovešenja rasti v
smeri bolj trajnostnega vzorca, pri čemer je izvoz glavno
gonilo. V programu sta opisana tudi „pesimistični“ in „opti
mistični“ alternativni scenarij. Od temeljnega scenarija se
razlikujeta zlasti pri predpostavkah glede časovne sklad
nosti oživitve gospodarstva in dinamike izvoza. V
(2) Toda bolgarski organi so 9. aprila 2010 sporočili, da bi javnofinančni primanjkljaj lahko leta 2009 dosegel 3,7 % BDP.
(3) V oceni so upoštevane zlasti napovedi služb Komisije iz jeseni 2009,
pa tudi drugi, novi podatki.
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pesimističnem scenariju je predvideno nadaljnje upadanje
realnega BDP za 2 % v letu 2010 zaradi nadaljnjega
zmanjševanja izvoza, pri čemer se domneva, da bo do
oživitve prišlo šele leta 2011. Glede na optimistični
scenarij bi se pri hitrejši oživitvi svetovnega gospodarstva
rast BDP povečala za ¾ odstotne točke v celotnem
programskem obdobju.

(5) Precejšnje poslabšanje javnofinančnega salda v letu 2009 v
veliki meri odraža vpliv krize na javne finance. Zaradi
potrebe po ohranjanju makroekonomske stabilnosti v
okviru ureditve valutnega odbora vlada v skladu z evrop
skim načrtom za oživitev gospodarstva ni sprejela spodbu
jevalnih ukrepov. Poslabšanje je torej povzročil zlasti izpad
prihodkov zaradi nepričakovano močnega upada rasti in
spremembe sestave BDP. Vendar so bile izgube prihodkov
delno nadomeščene z zmanjšanjem porabe. Organi so za
stabilizacijo fiskalnega stanja v drugi polovici leta uvedli
sveženj ukrepov za fiskalno konsolidacijo, ki je znašal
2,3 % BDP. Sveženj so sestavljali ukrepi za nadaljnje
zmanjšanje primarnih odhodkov (nad mejo 90 %,
določeno z veljavnim predpisom o izvrševanju proračuna)
in ukrepi za boljše upoštevanje davčnih predpisov. Kljub
temu, da je bil proračunski cilj med letom večkrat popra
vljen navzdol ne glede na precejšnje dodatno omejevanje,
so prilagoditve v okviru politike za fiskalno konsolidacijo
Bolgariji omogočila doseganje razmeroma nizkega javnofi
nančnega primanjkljaja v letu 2009.

(6) Cilj programa za konvergenco za leto 2010 je doseči
uravnotežen proračun. Delež prihodkov v BDP naj bi se
zaradi višjih posrednih davkov in drugih prihodkov
povečal na skoraj 39¼ % BDP (s 37½ % BDP v prejšnjem
letu). Posredni davčni prihodki so se kljub prehodu na
davčno manj ugodno sestavo BDP izrazito povečali zaradi
pričakovanega znatnega izboljšanja pri upoštevanju
davčnih predpisov ter povečanja stopenj trošarin za ciga
rete in električno energijo za industrijsko proizvodnjo.
Vendar v programu niso navedene podrobnosti o pričako
vanem povečanju drugih prihodkov za 1 % BDP. Socialni
prispevki naj bi se, nasprotno, zmanjšali za ¼ odstotne
točke BDP zaradi znižanja stopenj prispevkov za dve
odstotni točki. Delež odhodkov v BDP naj bi se v
letu 2010 nekoliko zmanjšal, in sicer za približno ¼
odstotne točke BDP, zlasti zaradi racionalizacije javne
uprave. Nominalne plače v javnem sektorju in vmesna
potrošnja naj bi ostale nespremenjene na ravni iz
leta 2008, pri čemer se bo njihov delež kot odstotek
BDP v letu 2010 zmanjšal.

Ti ukrepi za zmanjšanje odhodkov več kot izravnajo povi
šanje vdovskih in starostnih pokojnin za 0,2 % BDP v
letu 2010. Bruto povečanje trajnih sredstev naj bi v
obdobju 2009–2011 ostalo nespremenjeno kot odstotek
BDP. Zato naj bi se strukturni saldo (ki so ga službe
Komisije ponovno izračunale na podlagi informacij iz
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programa v skladu s skupno dogovorjeno metodologijo) v
smislu deleža BDP povečal za 2¾ odstotne točke glede na
leto 2009, kar kaže na načrtovano restriktivno naravna
nost fiskalne politike v letu 2010. Ocena fiskalne narav
nanosti v letu 2010, izvedena od spodaj navzgor, zajema
približno polovico predvidenih strukturnih prilagoditev na
podlagi ukrepov, opisanih v programu. Izboljšanje struk
turnega salda iz programa znatno presega projekcije iz
jesenske napovedi služb Komisije.

(7) Glavni cilj srednjeročne proračunske strategije je ohranjati
uravnotežen javnofinančni proračun v celotnem program
skem obdobju. To se bo zgodilo z ohranjanjem deleža
prihodkov in odhodkov v BDP na večinoma nespreme
njeni povprečni ravni 39¼ % v zadnjih letih programa.
Srednjeročni proračunski cilj, opredeljen v strukturnem
smislu (tj. ciklično prilagojeni saldo brez enkratnih in
drugih začasnih ukrepov), je presežek v višini ½ % BDP,
ki naj bi bil v skladu s programom dosežen po letu 2010.
Glede na najnovejše projekcije in stopnjo dolga srednje
ročni cilj več kot primerno izraža cilje Pakta za stabilnost
in rast.

(8) Proračunski rezultati so lahko slabši od napovedanih.
Največje tveganje je makroekonomski scenarij v programu,
ki temelji na nekoliko optimističnih predpostavkah o rasti
za programsko obdobje. Predvsem prihodek bi lahko bil
zaradi počasnejše in manj izrazite oživitve gospodarstva
nižji, kot je bilo predvideno za obdobje 2010–2012.
Tudi predvideno uravnovešenje rasti v smeri manj obda
včenih komponent ravno tako pomeni znatno negativno
tveganje za javnofinančne prihodke, celotni učinek
ukrepov za boljše upoštevanje davčnih predpisov in
proračunsko disciplino pa še ni viden. Na strani odhodkov
precejšnji prihranki v kategoriji drugih odhodkov še niso
opredeljeni.

Poleg tega se lahko po znatnem predhodnem financiranju
prilagoditve v okviru fiskalne konsolidacije v letu 2009
izkaže, da so možnosti za dodatno znižanje odhodkov
za izravnavo prihodkov omejene. Ker je bil javnofinančni
saldo leta 2009 popravljen navzdol in je bil ta popravek
napovedan po predložitvi programa, to pomeni dodatno
tveganje za proračunske rezultate v letu 2010.

(9) Delež bruto javnega dolga je v celotnem programskem
obdobju veliko nižji od referenčne vrednosti iz Pogodbe.
Ocenjen je na približno 15 % BDP v letu 2009, kar je
nekoliko več kot leto pred tem. Glavna razloga
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za majhno povečanje deleža dolga sta bila poslabšanje
proračunskega salda in zmanjšanje rasti BDP, kar je neko
liko izravnalo usklajevanje stanj in tokov za zmanjšanje
dolga. Delež dolga naj bi se v programskem obdobju na
splošno ustalil na ravni iz leta 2009, zlasti zaradi pred
videnih uravnoteženih javnofinančnih proračunov.
Tveganja za pričakovani razvoj deleža dolga, razen
tveganja, ki je povezano tudi s primanjkljajem, se zdijo
na splošno uravnotežena.

(10) Bruto javni dolg je nizek, pri čemer je iz srednjeročnih
projekcij dolga do leta 2020, po katerih se bodo stopnje
rasti BDP le postopno vrnile na vrednosti, predvidene pred
krizo, delež davkov pa bo znova dosegel stopnjo pred
krizo, in ki zajemajo odhodke, povezane s staranjem prebi
valstva, razvidno, da bi lahko proračunska strategija iz
programa v smislu nominalne vrednosti in brez nadaljnjih
sprememb politike zmanjšala delež dolga glede na BDP in
omogočila, da se do leta 2020 doseže saldo brez sredstev.

(11) Dolgoročni proračunski vpliv staranja prebivalstva je neko
liko nižji od povprečja v EU. Proračunsko stanje leta 2009,
kot je ocenjeno v programu, še potencira proračunski
učinek staranja prebivalstva na vrzel v vzdržnosti. Dose
ganje višjih primarnih presežkov v srednjeročnem
obdobju, kot je že predvideno v programu, bi prispevalo
k dodatnemu omejevanju tveganj za vzdržnost javnih
financ, ki jih je Komisija v poročilu o vzdržnosti za leto
2009 (1) ocenila kot nizka.

(12) Domači proračunski okvir se zdi sorazmerno trden, kar
dokazujejo dobri rezultati pri izpolnjevanju proračunskih
ciljev, čeprav je treba upoštevati, da so makroekonomske
razmere ugodne. Leta 2009 je Bolgarija negativni
proračunski vpliv krize ublažila z izvajanjem obsežnih
konsolidacijskih ukrepov. Pomanjkljivosti sedanjega fiskal
nega okvira so povezane z nekaterimi diskrecijskimi
pravicami centralne ravni države. Poleg tega okvir ne
vključuje nobenih večletnih pravil, zgornje meje odhodkov,
določene med srednjeročnim fiskalnim načrtovanjem, pa
so zavezujoče le kratkoročno. V programu niso predvidene
nobene večje spremembe proračunskega okvira, razen za
podaljšanje srednjeročnega fiskalnega okvira s treh na štiri
leta, da bo sovpadal z vladnim mandatom, zaradi česar bo
srednjeročna politika bolj predvidljiva. Namesto pravila, ki
določa 90-odstotno izvrševanje proračuna, se zdaj
uporablja določba, ki vladi omogoča izravnavo verjetnega
upada proračunskih prihodkov z zmanjšanjem primarnih
odhodkov na raven pod letnimi odobrenimi proračunskimi
sredstvi. Novi predpis zagotavlja večjo prilagodljivost in
(1) Svet v sklepih z dne 10. novembra 2009 o vzdržnosti javnih financ
„poziva države članice, naj se v prihodnjih programih za stabilnost
in konvergenco posvetijo predvsem strategijam za doseganje vzdrž
nosti“ in poleg tega „poziva Komisijo, naj skupaj z Odborom za
ekonomsko politiko in Ekonomsko-finančnim odborom še pred
objavo naslednjega poročila o vzdržnosti dodatno razvije metodolo
gijo za ocenjevanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ“. Naslednje
poročilo naj bi bilo pripravljeno leta 2012.
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manevrski prostor za diskrecijsko politiko vlade glede
konsolidacije v času krize. Toda proračunski okvir je
nepregleden, ker ne vključuje natančnejših načrtov in opre
delitve izvajanja pravila.

(13) V programu je upoštevano, da je kakovost javnih financ
pomanjkljiva. V njem je ugotovljeno, da je treba za prepre
čevanje negativnega vpliva staranja prebivalstva in slab
šanja demografskih gibanj na dolgoročno vzdržnost javnih
financ sprejeti nujne politične ukrepe. Na področju zdrav
stva, izobraževanja, pokojninskega sistema ter javne in
davčne uprave so načrtovani ambiciozni ukrepi strukturne
reforme za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti javnih
prihodkov in odhodkov ter povečanje potencialne rasti
gospodarstva za zagotovitev trajnostne konvergence v
Evropski uniji. V reformi so predvideni optimizacija seda
njih struktur, racionalizacija zaposlovanja v javnem
sektorju, sprememba mehanizma stroškov in financiranja
za zdravstvene storitve, izvajanje ukrepov reforme na
podlagi novo sprejete strategije za reformo pokojninskega
sistema, ukrepi za reformo terciarnega izobraževanja ter
raziskav in razvoja ter sprememba modela za upravljanje
javnih državnih sredstev.

(14) Ob upoštevanju tveganj za navedene fiskalne cilje je
mogoče proračunsko strategijo iz programa obravnavati,
kot da je na splošno v skladu z zahtevami pakta ter naklo
njena vzdrževanju makroekonomske stabilnosti in
zaupanja vlagateljev v bolgarsko gospodarstvo. Predvideva
precej ambiciozno strukturno konsolidacijo za – 2¾ %
BDP v letu 2010 brez nadaljnjih izboljšav v naslednjih
letih. Načrtovana konsolidacija v letu 2010 ne temelji v
celoti na ukrepih, opisanih v programu. Poleg tega je njena
uresničitev odvisna od optimističnega makroekonomskega
scenarija, dodatno tveganje pa pomeni tudi dejstvo, da je
bil primanjkljaj v letu 2009 popravljen navzgor. Od
leta 2011 naprej bi lahko nezadostna opredelitev ukrepov
v programu še bolj ogrozila načrtovano prilagoditveno
usmeritev. Srednjeročni cilj naj bi bil dosežen in v veliki
meri presežen že leta 2010, zaradi česar je hitrost struk
turne konsolidacije precej ambiciozna glede na slabo
obdobje za gospodarstvo in navedena tveganja za
proračunsko strategijo. Splošna fiskalna naravnanost,
merjena s spremembo strukturnega salda, je v letu 2010
restriktivna, v letu 2011 na splošno nevtralna, v letu 2012
pa zagotavlja zmanjšanje fiskalnih pritiskov. Srednjeročni
cilj programa za ohranjanje ciklično prilagojenega presežka
v višini 0,5 % BDP naj bi bil dosežen na začetku
leta 2010.

(15) Kar zadeva predpisane podatke, določene v kodeksu
ravnanja za programe za stabilnost in konvergenco, v
programu manjkajo nekateri obveznih in neobveznih
podatkov (2).
(2) Manjkajo zlasti podatki o enkratnih in drugih začasnih ukrepih,
vmesni potrošnji, odhodkih za obresti in nekateri podatki o dolgo
ročni vzdržnosti.
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Splošna ugotovitev je, da cilj programa, tj. ohraniti trdno
proračunsko stanje, kar se kaže v načrtovanih uravnoteženih
javnofinančnih proračunih, velja v sedanjih gospodarskih
razmerah in ob upoštevanju potrebe po omejevanju zunanjih
gospodarskih neravnovesij za ustreznega. Izvedeni konso
lidacijski ukrepi in močna politična zavezanost fiskalni disciplini
naj bi delno izravnali tveganja, ki izhajajo iz nekoliko optimi
stičnih domnev glede rasti in zbranih prihodkov. V programu
so kratko- in srednjeročno predvidene ambiciozne strukturne
reforme, katerih cilj je okrepiti vzdržnost javnih financ in hkrati
omogočiti oživitev gospodarstva. Ob upoštevanju negativnih
tveganj zaradi še vedno visoke negotovosti v zunanjem okolju
proračunska naravnanost pomeni, da naj bi bil srednjeročni cilj
½ % BDP, ki sicer več kot ustrezno izraža cilje pakta, dosežen v
večini programskega obdobja. Pred Bolgarijo je izziv, kako
vztrajati s procesom zmanjševanja zaostanka v manj ugodnem
svetovnem gospodarskem okolju. Hkrati je treba zaradi potrebe
po povečanju konkurenčnosti in odpravljanju zunanjih nerav
novesij ohraniti strogo fiskalno politiko in omejiti razvoj plač v
skladu z rastjo produktivnosti. Izboljšanje kakovosti in vzdrž
nosti javnih financ dolgoročno zahteva odločno izvajanje
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načrtovanih in dolgo pričakovanih strukturnih reform ter
krepitev upravnih zmogljivosti.
Ob upoštevanju navedene ocene in potrebe po zagotovitvi traj
nostne konvergence naj Bolgarija:
(i) še naprej izvaja strogo fiskalno politiko in sprejema dodatne
konsolidacijske ukrepe, da bi izpolnila programske cilje za
leto 2010 in s tem poskrbela za nadaljnje stalno prilagajanje
v zvezi z zunanjimi neravnovesji ter zavarovanje zaupanja
vlagateljev v gospodarstvo; zlasti naj omeji rast plač v
javnem sektorju, da bi prispevala k splošni umiritvi rasti
plač in izboljšala konkurenčnost;
(ii) okrepi učinkovitost javne porabe z odločnim izvajanjem
načrtovanih strukturnih reform na področjih javne uprave,
zdravstva, izobraževanja in pokojninskega sistema za okre
pitev produktivnosti in zagotovitev trajnostne konvergence
v Evropski uniji.

Primerjava ključnih makroekonomskih in proračunskih projekcij

Realni BDP
(spremembe v % )

Inflacija po HICP
(v %)

Proizvodna vrzel (1)
(v % potencialnega BDP)

Neto posojanje/izposojanje glede na
preostali svet
(v % BDP)

Javnofinančni prihodki
(v % BDP)

Javnofinančni odhodki
(v % BDP)

Javnofinančni saldo
(v % BDP)

2008

2009

2010

2011

2012

PK jan. 2010

6,0

– 4,9

0,3

3,8

4,8

KOM nov. 2009

6,0

– 5,9

– 1,1

3,1

—

PK dec. 2008

6,5

4,7

5,2

5,8

—

PK jan. 2010

12,0

2,5

2,4

2,8

2,8

KOM nov. 2009

12,0

2,4

2,3

2,9

—

PK dec. 2008

12,4

6,7

4,7

4,0

—

PK jan. 2010

4,8

– 3,5

– 5,7

– 4,7

– 2,5

KOM nov. 2009 (2)

6,0

– 3,1

– 6,0

– 5,1

—

PK dec. 2008

1,1

– 0,7

– 1,8

– 1,4

—

PK jan. 2010

– 24,6

– 8,2

– 4,1

– 1,2

– 0,5

KOM nov. 2009

– 22,1

– 12,8

– 8,7

– 6,7

—

PK dec. 2008

– 22,9

– 20,7

– 18,4

– 16,6

—

PK jan. 2010

39,1

37,5

39,2

39,6

39,1

KOM nov. 2009

39,1

38,7

38,4

38,4

—

PK dec. 2008

41,3

43,4

43,4

43,7

—

PK jan. 2010

37,3

39,4

39,2

39,5

39,0

KOM nov. 2009

37,3

39,5

39,5

38,7

—

PK dec. 2008

38,3

40,4

40,4

40,7

—

PK jan. 2010

1,8

– 1,9 (3)

0,0

0,1

0,1

KOM nov. 2009

1,8

– 0,8

– 1,2

– 0,4

—

PK dec. 2008

3,0

3,0

3,0

3,0

—
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Primarni saldo
(v % BDP)

Ciklično prilagojeni saldo (1)
(v % BDP)

Strukturni saldo (4)
(v % BDP)

Bruto javni dolg
(v % BDP)
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2008

2009

2010

2011

2012

PK jan. 2010

2,7

– 1,3

0,9

1,0

1,1

KOM nov. 2009

2,7

0,0

– 0,3

0,5

—

PK dec. 2008

3,9

3,9

3,9

3,9

—

PK jan. 2010

0,2

– 0,7

1,9

1,7

1,0

– 0,3

0,3

1,0

1,5

—

PK dec. 2008

2,6

3,2

3,6

3,5

—

PK jan. 2010

0,2

– 0,7

1,9

1,7

1,0

– 0,3

0,3

1,0

1,5

—

PK dec. 2008

2,6

3,2

3,6

3,5

—

PK jan. 2010

14,1

14,7

14,6

14,5

14,4

KOM nov. 2009

14,1

15,1

16,2

15,7

—

PK dec. 2008

15,4

15,4

15,3

15,2

—

KOM nov. 2009

KOM nov. 2009

Opombe:
(1) Proizvodne vrzeli in ciklično prilagojeni saldi iz programov glede na ponovne izračune služb Komisije na podlagi podatkov v
programih.
(2) Na podlagi ocenjene potencialne rasti v višini 3,4 %, 3,1 %, 2,9 % oziroma 3,0 % v obdobju 2009–2012.
3
( ) Eurostat trenutno z bolgarskimi statističnimi organi razpravlja o evidentiranju dokapitalizacije bolgarskih energetskih družb v nacio
nalnih računih, kar bi lahko povečalo javnofinančni primanjkljaj v letu 2009 za 0,6 % BDP.
(4) Ciklično prilagojeni saldo brez enkratnih in drugih začasnih ukrepov. V najnovejšem programu in jesenski napovedi služb Komisije ni
niti enkratnih niti drugih začasnih ukrepov.
Vir:
Program za konvergenco (PK); napovedi služb Komisije iz jeseni 2009 (KOM); izračuni služb Komisije.
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II
(Sporočila)

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

EVROPSKA KOMISIJA
Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji
(Zadeva COMP/M.5852 – Oak Hill Capital Partners/Private Equity/Avolon)
(Besedilo velja za EGP)

(2010/C 137/04)
Komisija se je 18. maja 2010 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo
bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta
(ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko
bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:
— v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah,
vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,
— v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno
številko 32010M5852. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji
(Zadeva COMP/M.5834 – Coca-Cola Enterprises/Coca-Cola Drycker Sverige/Coca-Cola Drikker)
(Besedilo velja za EGP)

(2010/C 137/05)
Komisija se je 18. maja 2010 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo
bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta
(ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko
bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:
— v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah,
vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,
— v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno
številko 32010M5834. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.
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Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji
(Zadeva COMP/M.5810 – Investor/Saab)
(Besedilo velja za EGP)

(2010/C 137/06)
Komisija se je 20. maja 2010 odločila, da ne bo nasprotovala zgoraj navedeni priglašeni koncentraciji in jo
bo razglasila za združljivo s skupnim trgom. Ta odločitev je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta
(ES) št. 139/2004. Celotno besedilo odločitve je na voljo samo v angleščini in bo objavljeno po tem, ko
bodo iz besedila odstranjene morebitne poslovne skrivnosti. Na voljo bo:
— v razdelku o združitvah na spletišču Komisije o konkurenci (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Spletišče vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločitev o združitvah,
vključno z nazivi podjetij, številkami zadev, datumi ter indeksi področij,
— v elektronski obliki na spletišču EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm) pod dokumentarno
številko 32010M5810. EUR-Lex zagotavlja spletni dostop do evropskega prava.
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IV
(Informacije)

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE
UNIJE

SVET
Sklepi Sveta z dne 10. maja 2010 o Europeani: naslednji koraki
(2010/C 137/07)
SVET EVROPSKE UNIJE –

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:

— vzpostavitev evropske digitalne knjižnice Europeana, ki

ponuja večjezičen spletni dostop do digitalnega kulturnega
gradiva iz vse Evrope (knjige, časopisi, fotografije, filmi in
avdiovizualna dela, arhivski dokumenti, muzejska dela, arhi
tekturna in arheološka dediščina itn.), je odlična priložnost
za predstavitev kulturne dediščine držav članic, poenosta
vitev dostopa do te dediščine in povečanje njenega pozna
vanja,

— digitalizacija, spletna dostopnost kulturnega gradiva držav

članic in digitalno arhiviranje so ključni za poudarjanje
pomena te kulturne dediščine, spodbujanje ustvarjanja
vsebin in za razvoj novih spletnih storitev;

OB OPOZARJANJU NA:

— sklepe Sveta z dne 13. novembra 2006 o digitalizaciji in
spletni dostopnosti kulturnega gradiva in digitalnem arhivi
ranju,

— sklepe Sveta z dne 20. novembra 2008 o evropski digitalni
knjižnici Europeana, ki so prvi spodbudili politiko razvoja te
skupne platforme za dostop do evropske kulturne dediščine,

Z ZANIMANJEM POZDRAVLJA:

— Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evrop
skemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z
dne 28. avgusta 2009 „Europeana – naslednji koraki“, s
katerim se je začel postopek posvetovanja, med katerim
naj bi preučili najprimernejše načine, kako z Europeano in
ustreznimi politikami za digitalizacijo, spletno dostopnost in
digitalno arhiviranje zagotoviti trajno razpoznavnost
evropske kulture v digitalnem okolju,

— cilj, da bi bilo do konca leta 2010 prek Europeane na spletu
na voljo 10 milijonov digitaliziranih del,

— Sporočilo Komisije z dne 19. oktobra 2009 o avtorskih
pravicah v gospodarstvu znanja, ki izrecno obravnava
pravne izzive, s katerimi se soočajo knjižnice in arhivi pri
digitalizaciji svojih zbirk;

Z ZANIMANJEM PRIZNAVA:

— evropsko posvetovalno skupino („comité des sages“) za digi
talizacijo, ki je bila ustanovljena s strani Komisije na podlagi
razprav na seji Sveta za izobraževanje, mladino in kulturo
27. novembra 2009 in bo obravnavala zlasti vprašanja s
področja javno-zasebnih partnerstev; skupino poziva, naj
opravi obsežna posvetovanja in na najboljši možni način
uporabi prispevke držav članic in zadevnih zainteresiranih
strani ter po potrebi zagotovi redne informacije o svojih
dejavnostih;

OPAŽA:

— končno poročilo skupine strokovnjakov na visoki ravni o
digitalnih knjižnicah „Digitalne knjižnice: priporočila in
izzivi za prihodnost“,

— dosedanji napredek, ki je privedel do ustanovitve Fundacije
za evropsko digitalno knjižnico in začetka delovanja proto
tipa Europeana 20. novembra 2008, ki predstavljata
odločilen korak v tem procesu,

C 137/20

SL

Uradni list Evropske unije

— da bosta naslednja mejnika predstavitev „Europeane 1.0“ leta
2010 in nato utrditev platforme;

IZPOSTAVLJA:

— organizacijske, pravne in finančne izzive pri digitalizaciji in
spletni dostopnosti kulturnega gradiva ter digitalnem arhivi
ranju, kot so vprašanja, povezana s pravicami intelektualne
lastnine, in potreba po zagotovitvi dopolnilnega financiranja
za digitalizacijo, ki bi lahko vključevalo javno-zasebna part
nerstva,

— da je treba zagotoviti, da bodo Komisija in države članice k
tem izzivom pristopale vzporedno s spodaj navedenimi
ukrepi, da bi se Europeana uveljavila kot osrednja struktura
in skupna točka dostopa do kulturnih vsebin,

— da si morajo države članice in Komisija, pa tudi organi in
institucije, ki dejavno sodelujejo v Europeani, v prihodnjih
letih še bolj prizadevati za kvantitativno in kvalitativno
razširitev in obogatitev vsebin Europeane;

27.5.2010

dostopnih prek portala, ob polnem spoštovanju pravic inte
lektualne lastnine, in pri tem uporabiti kvalitativni pristop,
ki bo poudaril raznolikost in bogastvo evropske kulturne
dediščine; nadaljevati skupno prizadevanje za zagotovitev
kar najširše razpoložljivosti prosto dostopnih del po njihovi
digitalizaciji,

— še naprej spodbujati širšo zemljepisno pokritost ter iskati
boljše ravnovesje med različnimi vrstami vsebin, ki jih
nudi Europeana (knjige, fotografije, arhivski dokumenti,
kinematografsko in avdiovizualno gradivo, muzejske zbirke
itd.), ob upoštevanju posebnih potreb vsebin, ki imajo veliko
virov, kot je npr. avdiovizualno gradivo,

— v celoti upoštevati jezikovno raznolikost kot eno ključnih
značilnosti evropske dediščine in razširiti večjezične vidike
spletnega mesta Europeana, zlasti z obravnavanjem večjezič
nega iskanja in samodejnega prevajanja,

— evropske kulturne ustanove bi si morale s skupnimi močmi
prizadevati za nadaljnji razvoj Europeane in izboljšanje
portala, med drugim z bolj usklajeno in privlačno predsta
vitvijo digitaliziranih vsebin, upoštevanjem vidika večjezič
nosti in izboljšanjem iskalnih pripomočkov za zadovoljitev
potreb in izpolnitev pričakovanj uporabnikov,

— zagotoviti, da bo imel osrednje mesto uporabnik, in nada
ljevati analizo potreb in profilov uporabnikov, tudi za
ugotavljanje specifičnih aplikacij ter mehanizmov, vključno
s tistimi, ki spodbujajo interaktivnost, tako da uporabnikom
omogočajo, da dejavno prispevajo k spletni strani, istočasno
pa sprejeti potrebne ukrepe za zagotovitev, da je vsebina
naložena v skladu z ustreznimi pravnimi predpisi. Kjer je
mogoče, bi morale nove aplikacije Europeane uporabljati
odprte formate, da se omogoči vključenost kar najširše
skupnosti razvijalcev in olajšata ustrezna ponovna uporaba
in prilagoditev programskih vsebin Europeane v drugih
kontekstih,

— za dolgoročno utrditev Europeane je treba pri modelu traj
nostnega financiranja in upravljanja upoštevati poslanstvo
Europeane, da zagotovi kar najširši čezmejni dostop do
kulturnih zbirk, evropsko razsežnost in značaj spletnega
mesta, pa tudi pomembno vlogo kulturnih ustanov,

— ozavestiti kulturne ustanove po Evropi, ki bi lahko prispe
vale gradivo, in potencialne uporabnike o Europeani. Pome
mbno vlogo bi tu lahko imelo sodelovanje z izobraževalnim
in raziskovalnim sektorjem, ki ga je treba nadalje preučiti,

POUDARJA NASLEDNJE:

— digitalizacijo in spletno dostopnost naše kulturne dediščine
je treba uresničevati ob popolnem spoštovanju pravic inte
lektualne lastnine; potreben je hiter napredek pri iskanju
uporabnih rešitev za digitalizacijo del, ki se ne tiskajo ali
distribuirajo več in njihovo dajanje na splet, ter za reševanje
vprašanja del neznanih avtorjev;

MENI, DA JE TREBA ZA NADALJNJI RAZVOJ EUROPEANE:

— povečati število predmetov, tj. prosto dostopnih del in tudi
del, za katera veljajo pravice intelektualne lastnine, iz
knjižnic, muzejev, arhivov in avdiovizualnih zbirk,

— upoštevati raznolikost različnih kulturnih institucij v Evropi,
da se zagotovi, da bi imele vse institucije, vključno z
najmanjšimi, možnost sodelovati pri razvoju Europeane,

— še naprej razvijati sklop jasnih in široko sprejetih najnižjih
standardov medoperabilnosti ter spodbujati ustanove, ki
zagotavljajo gradivo, da jih uporabijo. To bo v pomoč
kulturnim ustanovam, ki morajo v postopku digitalizacije
upoštevati potrebo po skladnih visokokakovostnih meta
podatkih, saj so ti ključni pri iskanju digitaliziranih pred
metov in vzpostavljanju povezav med njimi,
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— skušati vzpostaviti trajnostni model financiranja in upra
vljanja Europeane kot skupne točke dostopa do evropske
kulturne dediščine in zagotoviti optimalno uporabo finančnih instrumentov, ki so na voljo za financiranje digitali
zacije na nacionalni in evropski ravni,
— preučiti morebitno vlogo javno-zasebnih partnerstev za digi
talizacijo, da bi povečali zbirke, ki so dostopne prek Euro
peane, ob tem pa upoštevati potrebo po ustrezni zaščiti
interesov imetnikov pravic, uporabnikov in sodelujočih
ustanov –
POZIVA DRŽAVE ČLANICE, NAJ:

— si še naprej skupaj prizadevajo za cilje, določene s sklepi
Sveta z dne 13. novembra 2006 o nacionalnih strategijah za
digitalizacijo in spletno dostopnost kulturnega gradiva ter
digitalno arhiviranje in sklepi Sveta z dne 20. novembra
2008 o dostopnosti digitaliziranega gradiva prek evropske
digitalne knjižnice „Europeana“,
— nadaljujejo in krepijo svojo podporo projektom digitali
zacije, ki jih izvajajo njihove kulturne ustanove, da se poveča
število predmetov iz knjižnic, muzejev, arhivov in avdiovi
zualnih zbirk iz vseh držav članic ter spodbujajo, na primer
prek pogojev za financiranje digitalizacije, njihovo razpolo
žljivost prek Europeane in najširši možni dostop uporab
nikov do njenih vsebin,
— še naprej ozaveščajo kulturne ustanove na vseh ozemeljskih
ravneh, na primer z organizacijo informacijskih sestankov v
podporo zagotavljanju vsebin projektu Europeana, bodisi
neposredno, bodisi prek nacionalnih, regionalnih ali temat
skih združevalnikov,
— do konca leta 2013 in dokler ne bo vzpostavljen trajnostni
model financiranja in upravljanja prostovoljno zagotovijo
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potrebno raven podpore Europeani kot dopolnilo k financi
ranju Skupnosti;
POZIVA DRŽAVE ČLANICE IN KOMISIJO, NAJ:

— prispevajo k ozaveščanju širše javnosti o Europeani ter
prepoznavnosti tega spletnega mesta med potencialnimi
uporabniki, na primer z organiziranjem kampanj v sodelo
vanju s kulturnimi ustanovami,
— omogočajo in spodbujajo izvajanje jasnih in skupnih najn
ižjih standardov za medoperabilnost digitalizirane kulturne
vsebine Europeane,
— v okviru strokovne skupine držav članic za digitalizacijo in
digitalno arhiviranje ter v sodelovanju z Europeano pripra
vijo načrt s priporočili za uravnoteženo povečanje vsebine,
dostopne prek Europeane, ki bo pokrivala vse države članice
in področja (beseda, avdio, zvok, slika), vključno z umetni
škimi deli evropske kulturne dediščine, ki jih izberejo države
članice; ter v okviru te skupine strokovnjakov nadaljujejo
sodelovanje z Europeano o vprašanjih, povezanih z
modelom upravljanja in financiranja ter strateško usmerje
nostjo spletne strani;
BREZ VPLIVA NA PRIHODNJA POGAJANJA O FINANČNEM OKVIRU
2014–2020 POZIVA KOMISIJO, NAJ:

preuči možnost, da v razumnem času in ob upoštevanju teh
sklepov pripravi predloge trajnostnega financiranja Europeane
po letu 2013 in ustreznih politik, skupaj z vizijo–vključno z
vprašanji, povezanimi z upravljanjem–za krepitev in razvoj
Europeane kot bistvenega in prevladujočega referenčnega orodja
digitalne dobe, ki bo omogočilo, da bo evropska kulturna dedi
ščina postala dostopna vsem in da se bosta okrepila njena
privlačnost in pomen za sedanje in prihodnje generacije.
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SKLEP SVETA
z dne 18. maja 2010
o imenovanju članov in namestnikov članov upravnega odbora Evropskega inštituta za enakost
spolov
(2010/C 137/08)
Avstrija, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška,
Finska, Švedska in Združeno kraljestvo) bi moralo pred
lagati člane in namestnike članov za obdobje od
1. junija 2010 do 31. maja 2013.

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1922/2006 z dne
20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za
enakost spolov (1), zlasti člena 10 Uredbe;

(3)

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

V členu 10 Uredbe (ES) št. 1922/2006 je med drugim
določeno, da bi Svet moral imenovati 18 članov in
namestnikov članov upravnega odbora Evropskega inšti
tuta za enakost spolov za triletno obdobje.
Osemnajst držav članic (Belgija, Bolgarija, Češka, Nemčija,
Estonija, Španija, Francija, Madžarska, Malta, Nizozemska,

Vlade vseh zgoraj navedenih držav članic so Svetu pred
ložile sezname kandidatov,

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Za člane in namestnike članov upravnega odbora Evropskega
inštituta za enakost spolov se za obdobje od 1. junija 2010 do
31. maja 2013 imenujejo:

PREDSTAVNIKI VLAD
Država

Člani

Namestniki članov

Belgija

Michel PASTEEL

Annemie PERNOT

Bolgarija

Tatyana Spassova KMETOVA

Petia Mihaylova MOEVA

Češka

Andrea BARŠOVÁ

Czeslaw WALEK

Nemčija

Eva Maria WELSKOP-DEFFAA

Renate AUGSTEIN

Estonija

Käthlin SANDER

Christian VESKE

Španija

Enriqueta CHICANO JÁVEGA

Cecilia PAYNO DE ORIVE

Francija

Elisabeth TOMÉ-GERTHEINRICHS

Ms Françoise VILAIN

Madžarska

Zsuzsa SEBESTYÉN

Katalin KISSNÉ BENCZE

Malta

Therese BUGEJA

Therese SPITERI

Nizozemska

Carlien SCHEELE

Ferdi LICHER

Avstrija

Vera JAUK

Dietmar HILLBRAND

Portugalska

Sara FALCÃO CASACA

Pedro DELGADO ALVES

Romunija

Florin-Marian NEGREA

Andra Cristina CROITORU

Slovenija

Roman KUHAR

Maruša GORTNAR

Slovaška

Martina JANÍKOVÁ

Jana STANKOVÁ

Finska

Tarja HEINILÄ-HANNIKAINEN

Riitta MARTIKAINEN

Švedska

Helén LUNDKVIST

Lars WITTENMARK

Združeno kraljestvo

Helene REARDON-BOND

Celia REED

(1) UL L 403, 30.12.2006, str. 9.
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Člen 2
Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 18. maja 2010
Za Svet
Predsednica
E. SALGADO
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EVROPSKA KOMISIJA
Menjalni tečaji eura (1)
26. maja 2010
(2010/C 137/09)
1 euro =
Valuta

USD

ameriški dolar

Menjalni tečaj

1,2309

Valuta

Menjalni tečaj

AUD

avstralski dolar

1,4780

JPY

japonski jen

CAD

kanadski dolar

1,3090

DKK

danska krona

7,4403

HKD

hongkonški dolar

9,5982

GBP

funt šterling

0,85470

NZD

novozelandski dolar

1,8321

SEK

švedska krona

9,6990

SGD

singapurski dolar

1,7309

CHF

švicarski frank

1,4206

ISK

islandska krona

111,35

KRW

južnokorejski won

ZAR

južnoafriški rand

1 512,00
9,5125

NOK

norveška krona

7,9775

CNY

kitajski juan

8,4059

BGN

lev

1,9558

HRK

hrvaška kuna

7,2715

CZK

češka krona

25,550

IDR

indonezijska rupija

15,6466

MYR

malezijski ringit

PHP

filipinski peso

11 397,23

EEK

estonska krona

HUF

madžarski forint

LTL

litovski litas

3,4528

RUB

ruski rubelj

38,2885

LVL

latvijski lats

0,7082

THB

tajski bat

40,053

PLN

poljski zlot

4,1090

BRL

brazilski real

2,2600

RON

romunski leu

4,1711

MXN

mehiški peso

15,9235

TRY

turška lira

1,9406

INR

indijska rupija

58,2150

277,44

(1) Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.

4,0823
57,496
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Novi motiv na nacionalni strani tečajnih eurokovancev
(2010/C 137/10)

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega tečajnega kovanca za 2 EUR, ki ga izda Francija
Tečajni eurokovanci so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavlja vse nove
motive eurokovancev (1), da bi seznanila vse, ki so v svojem poklicu v stiku s kovanci, in širšo javnost. V
skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice in države, ki so s Skupnostjo sklenile
monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo priložnostne tečajne eurokovance, in sicer pod določe
nimi pogoji, zlasti da se uporabi samo kovanec v apoenu 2 EUR. Takšni kovanci imajo enake tehnične
lastnosti kot običajni kovanci v apoenu 2 EUR, le da je nacionalna stran kovanca opremljena s priložnos
tnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko simboliko.

Država izdajateljica: Francija
Priložnostni motiv: nagovor generala Charlesa de Gaullea z dne 18. junija 1940 na britanski radijski
postaji BBC. Nagovor velja za začetek francoskega odporniškega gibanja.
Opis motiva:
V jedru kovanca je upodobljen general Charles de Gaulle, ki v uniformi in brez pokrivala izreka nagovor. Na
mikrofonu, značilnem za tisti čas, je iznajdljiv napis: „RF“ (République Française – Francoska republika). Na
zgornjem delu je odtisnjeno leto 2010, na spodnjem pa je napis: „70 ANS“ (70. obletnica) in „APPEL 18
JUIN“ (nagovor z dne 18. junija).
Na obodu kovanca je dvanajst zvezd evropske zastave.
Obseg izdaje: 20 milijonov kovancev
Datum izdaje: junij 2010

(1) Glej UL C 373 z dne 28.12.2001, str. 1 v zvezi z nacionalnimi stranmi vseh kovancev, izdanih leta 2002.
(2) Glej sklepe Sveta za gospodarske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne
19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku
(UL L 9, 14.1.2009, str. 52).
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Novi motiv na nacionalni strani tečajnih eurokovancev
(2010/C 137/11)

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega tečajnega kovanca za 2 EUR, ki ga izda Portugalska
Tečajni eurokovanci so zakonito plačilno sredstvo na celotnem euroobmočju. Komisija objavlja vse nove
motive eurokovancev, da bi o njih seznanila vse, ki so v svojem poklicu v stiku s kovanci, in širšo
javnost (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice in države, ki so s
Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo priložnostne tečajne eurokovance, in
sicer pod določenimi pogoji, zlasti da se uporabi samo kovanec v apoenu 2 EUR. Takšni kovanci imajo
enake tehnične lastnosti kot običajni kovanci v apoenu 2 EUR, nacionalna stran kovanca pa je opremljena s
priložnostnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko simboliko.

Država izdajateljica: Portugalska
Priložnostni motiv: 100. obletnica, odkar je Portugalska postala republika
Opis motiva:
V jedru kovanca sta na sredini upodobljena portugalski grb in „República“, dva najbolj značilna simbola
Portugalske republike, ki ju obdaja legenda „República Portuguesa – 1910–2010“, oznaka kovnice „INCM“ in
ime avtorja „JOSE CÂNDIDO“.
Na kolobarju kovanca je dvanajst zvezd evropske zastave.
Obseg izdaje: 2 035 000
Datum izdaje: september 2010

(1) Glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1, v zvezi z motivi na nacionalnih straneh vseh kovancev, izdanih leta 2002.
(2) Glej sklepe Sveta za gospodarske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in priporočilo Komisije z dne
19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku
(UL L 9, 14.1.2009, str. 52).
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Novi motiv na nacionalni strani tečajnih eurokovancev
(2010/C 137/12)

Motiv na nacionalni strani novega priložnostnega tečajnega kovanca za 2 EUR, ki ga izda Belgija
Tečajni eurokovanci so zakonito plačilno sredstvo na celotnem območju eura. Komisija objavlja opise vseh
novih motivov eurokovancev, da bi z njimi seznanila javnost in vse, ki so pri svojem poklicnem delu v stiku
s kovanci (1). V skladu s sklepi Sveta z dne 10. februarja 2009 (2) lahko države članice območja eura in
države, ki so s Skupnostjo sklenile monetarni sporazum o izdaji eurokovancev, izdajo priložnostne tečajne
eurokovance, in sicer pod določenimi pogoji, zlasti pod pogojem, da se uporabi samo kovanec za 2 EUR. Ti
kovanci imajo enake tehnične lastnosti kot običajni kovanci za 2 EUR, le da je nacionalna stran kovanca
opremljena s priložnostnim motivom, ki ima močno nacionalno ali evropsko simboliko.

Država izdajateljica: Belgija
Priložnostni motiv: Belgijsko predsedovanje Svetu Evropske unije v letu 2010.
Opis motiva:
Notranji del kovanca kaže priložnostni logotip, sestavljen iz napisov „EU“ in „trio.be“, izpisanih s stilizira
nimi črkami. Na spodnjem delu motiva je napis „BELGIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF THE EU
2010“, nad njim pa trijezični napis BELGIE BELGIQUE BELGIEN. Pod logotipom je levo od letnice 2010
oznaka kovnice, desno od navedene letnice pa oznaka graverja.
Na zunanjem kolobarju kovanca je dvanajst zvezd evropske zastave.
Obseg izdaje: 5 milijonov kovancev
Datum izdaje: junij 2010

(1) V zvezi z motivi na nacionalnih straneh vseh kovancev, izdanih leta 2002, glej UL C 373, 28.12.2001, str. 1.
(2) Glej sklepe Sveta za gospodarske in finančne zadeve z dne 10. februarja 2009 in Priporočilo Komisije z dne
19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev, namenjenih obtoku (UL
L 9, 14.1.2009, str. 52).
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V
(Objave)

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

EVROPSKA KOMISIJA
Predhodna priglasitev koncentracije
(Zadeva COMP/M.5866 – Sun Capital/Beauty Business)
Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku
(Besedilo velja za EGP)

(2010/C 137/13)
1.
Komisija je 18. maja 2010 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe
Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Sun Capital Partners V, L.P., ki je del skupine skladov Sun
Capital Partners („Sun Capital“, ZDA), z nakupom delnic in sredstev pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o
združitvah nadzor nad delom skupine Rio Tinto Group („Rio Tinto“, Združeno kraljestvo), ki ji pripada
podjetje Alcan Packaging Beauty Business („Beauty Business“).
2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

— za Sun Capital: družba za naložbe zasebnega kapitala, ki upravlja več skladov zasebnega kapitala,
— za Beauty Business: rešitve za embalažo v kozmetični industriji.
3.
Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje
uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila
Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o zdru
žitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, iz Obvestila.
4.
Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede
predlagane transakcije.
Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete
Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5866 – Sun Capital/Beauty Busi
ness na naslov:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).
(2) UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).
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(1) Besedilo velja za EGP

Cena naročnine 2010 (brez DDV, skupaj s stroški pošiljanja z navadno pošto)
Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

1 100 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, papirna različica + letni CD-ROM

22 uradnih jezikov EU

1 200 EUR na leto

Uradni list EU, serija L, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

770 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, mesečni zbirni CD-ROM

22 uradnih jezikov EU

400 EUR na leto

Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila),
CD-ROM, 2 izdaji na teden

Večjezično: 23 uradnih
jezikov EU

300 EUR na leto

Uradni list EU, serija C – natečaji

Jezik(-i) v skladu z
natečajem(-i)

50 EUR na leto

Naročilo na Uradni list Evropske unije, ki izhaja v uradnih jezikih Evropske unije, je na voljo v 22 jezikovnih
različicah. Uradni list je sestavljen iz serije L (Zakonodaja) in serije C (Informacije in objave).
Na vsako jezikovno različico se je treba naročiti posebej.
V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005, objavljeno v Uradnem listu L 156 z dne 18. junija 2005, institucije
Evropske unije začasno niso obvezane sestavljati in objavljati vseh pravnih aktov v irščini, zato se Uradni list
v irskem jeziku objavlja posebej.
Naročilo na Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila) zajema vseh 23 uradnih jezikovnih
različic na enem večjezičnem CD-ROM-u.
Na zahtevo nudi naročilo na Uradni list Evropske unije pravico do prejemanja različnih prilog k Uradnemu listu.
Naročniki so o objavi prilog obveščeni v „Obvestilu bralcu“, vstavljenem v Uradni list Evropske unije.
Format CD-ROM bo leta 2010 nadomeščen s formatom DVD.

Prodaja in naročila
Naročilo na razne plačljive periodične publikacije, kot je naročilo na Uradni list Evropske unije, je možno pri naših
komercialnih distributerjih. Seznam komercialnih distributerjev je na spletnem naslovu:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sl.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije. To
spletišče omogoča pregled Uradnega lista Evropske unije, zajema pa tudi pogodbe,
zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.
Za boljše poznavanje Evropske unije preglejte spletišče http://europa.eu
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