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I. melléklet: Új kezdeményezések

Szám

Megnevezés

Kezdeményezés
típusa1

Az alkalmazási kör és a célkitűzések ismertetése

Új lendület a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak
1.

Az európai beruházási terv: Jogalkotási
Jogalkotási nyomon követés

A nyomon követési intézkedések között szerepel az Európai Stratégiai Beruházási Alap létrehozása, a
nemzeti fejlesztési bankokkal való együttműködés előmozdítása, valamint a kkv-k finanszírozáshoz
jutásának megkönnyítése.

2.

A munkaerő-piaci integráció és Jogalkotási/nem
foglalkoztathatóság előmozdítása
jogalkotási

Intézkedéscsomag annak elősegítésére, hogy a tagállamok munkához juttassák az embereket, főleg a
tartósan munkanélkülieket és a fiatalokat, valamint képzett munkaerőt fejlesszenek ki. Ez magában
foglalja az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásának nyomon követését, a tartósan
munkanélküliek integrációját célzó tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslatot, valamint a szakmai készségek
fejlesztésének előmozdítását célzó intézkedéseket.

3.

Az Európa 2020 stratégia félidős Nem jogalkotási
értékelése

Javított és naprakésszé tett Európa 2020 stratégia, amely levonja a stratégia első négy évének tanulságait,
valamint biztosítja, hogy a stratégia hatékony válság utáni stratégiaként szolgálja az európai növekedés és
munkahelyteremtés előmozdítását. A nemrégiben tartott nyilvános konzultáció nyomon követése.

Az összekapcsolt digitális egységes piac
4.

1

A digitális egységes piacról szóló Jogalkotási/nem
csomag
jogalkotási

A cél annak biztosítása, hogy a fogyasztók határon átnyúló hozzáférést élvezzenek a digitális
szolgáltatásokhoz, egyenlő versenyfeltételek alakuljanak ki a vállalatok számára, valamint kedvező
körülmények jöjjenek létre egy élénk digitális gazdaság és társadalom számára.
A csomag egyéb jogalkotási javaslatok mellett a szerzői jog korszerűsítését is magában foglalja.

A kezdeményezés típusa a hatásvizsgálati folyamat eredményeként változhat.
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Ellenálló energiaunió és előretekintő éghajlat-politika
5.

Az Energiaunió stratégiai kerete

Nem
A stratégiai keret középpontjában az alábbiak állnak: az energiaellátás biztonsága; a nemzeti
jogalkotási/jogalkotási energiapiacok integrálása; az európai energiakereslet csökkentése; az energiaszerkezet dekarbonizációja,
valamint az energiaügyi kutatás és innováció előmozdítása. Ez magában foglalja az EU
kibocsátáskereskedelmi rendszerének felülvizsgálatát a 2020 utáni jogalkotási keret részeként.

6.

A párizsi csúcstalálkozó felé Nem jogalkotási
vezető út – multilaterális válasz az
éghajlatváltozásra
című
közlemény

A célkitűzés az uniós jövőkép és várakozások felvázolása, valamint a partnerambíciók ismertetése a 2015ös megállapodás összefüggésében, továbbá a 2014. október 24-i európai tanácsi következtetések nyomán
az uniós hozzájárulás meghatározása.

Megerősített iparon alapuló, mélyebb és méltányosabb belső piac
7.

Árukra
és
szolgáltatásokra Jogalkotási/nem
vonatkozó belső piaci stratégia
jogalkotási

Stratégia az egységes piac megújított és integrált megközelítéséről annak érdekében, hogy a legnagyobb
gazdasági potenciával rendelkező kulcsfontosságú ipari és szolgáltatási ágazatokban – így például az
üzleti szolgáltatások, az építőipar, a kiskereskedelem, a szabályozott szakmák, a korszerű gyártás és
kombinált szolgáltatás-, illetve árunyújtás terén – további integráció menjen végbe, valamint javuljon a
kölcsönös elismerés és szabványosítás. Különös hangsúlyt fektetnek a kkv-kra.

8.

A
munkavállalói
vonatkozó csomag

mobilitásra Jogalkotási/nem
jogalkotási

A csomag célja, hogy a szociális biztonsági rendszerek hatékonyabb koordinálásával, a munkavállalók
kiküldetéséről szóló irányelv célzott felülvizsgálatával, valamint a megerősített EURES révén támogassa a
munkavállalói mobilitást és kezelje a visszaéléseket.

9.

Tőkepiaci unió

Jogalkotási/nem
jogalkotási

Cselekvési terv a gazdaság finanszírozásának javítására hatékonyabb piaci alapú pénzügyi eszközök
révén, többek között a minőségi értékpapírosítás keretének kialakításával.

10.

A bankoktól eltérő pénzügyi Jogalkotási
intézmények
szanálására
vonatkozó keret

Javaslat a rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények, mint például a központi klíringpartnerek
helyreállítását és szanálását szolgáló európai keret létrehozására.

11.

Légiközlekedési csomag

A csomag közleményt tartalmaz az uniós légiközlekedési ágazat kihívásainak azonosításáról és a
versenyképességének javítását célzó intézkedésekről, valamint a 216/2008/EK EASA-rendelet
felülvizsgálatátról.

Jogalkotási/nem
jogalkotási
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Mélyebb és méltányosabb gazdasági és monetáris unió
12.

A gazdasági és monetáris unió Jogalkotási/nem
elmélyítését célzó csomag
jogalkotási

A csomag nyomon fogja követni a legutóbbi gazdasági kormányzási intézkedések („hatos csomag” és
„kettes csomag”) felülvizsgálatát, ösztönzőket biztosít a strukturális reformokhoz, valamint foglalkozik a
gazdasági és monetáris unió külső képviseletének kérdésével.

13.

Irányelvjavaslat a több tagállamot Jogalkotási
érintő
ügyekben
hozott
állásfoglalások
tekintetében
kötelező
információcsere
elrendelése céljából

A javaslat biztosítani fogja, hogy a különböző tagállamok adóhatóságai megosszák egymás között az
egyéni adófizetők több tagállamot érintő helyzeteire vonatkozó jogi rendelkezések előzetes értelmezésével
vagy alkalmazásával kapcsolatos releváns információkat.

14.

Cselekvési terv az adókijátszás és Nem jogalkotási
az adócsalás elleni küzdelem
erőfeszítéseiről, benne közlemény
az egységes piacon belüli társasági
adóra vonatkozó, a globális
fejlemények fényében megújított
megközelítésről

A cselekvési terv – az adóalap-erózióval és nyereségrészesedéssel kapcsolatban az OECD égisze alatt és a
G20 szintjén végzett munkából kiindulva – uniós szintű intézkedéseket foglal majd magába egy olyan
rendszer felé történő elmozdulás érdekében, amelyben a nyereségszerzés és az adófizetési kötelezettség
ugyanazon országban keletkezik, és ez a digitális gazdaságra is vonatkozik. A közlemény célja, hogy a
tisztességes adózási környezet kialakítása érdekében stabilizálja az Unióban alkalmazott társaságiadóalapokat, többek között a közös konszolidált társaságiadó-alappal kapcsolatos munka újrakezdésével.

Kereskedelem: Ésszerű és kiegyensúlyozott szabadkereskedelmi megállapodás kidolgozása az Egyesült Államokkal
15.

Kereskedelmi
és
befektetési Nem jogalkotási
stratégia a munkahelyteremtésért
és növekedésért

Az uniós kereskedelempolitikai stratégia átfogó felülvizsgálata, különös tekintettel annak
munkahelyteremtéshez, növekedéshez és befektetéshez való hozzájárulására. A felülvizsgálat a
kereskedelempolitika összes vonatkozására kiterjed, ideértve a bilaterális, plurilaterális és multilaterális
tárgyalásokat, valamint az önálló intézkedéseket is. A fenti összes területre vonatkozóan politikai
irányvonalakat foglal magában az elkövetkező öt évre.

A jogérvényesülés és az alapvető jogok kölcsönös bizalmon alapuló térsége
16.

Javaslatok az EU EJEE-hez való Jogalkotási
csatlakozásának kiteljesítésére

Javaslatok a csatlakozási megállapodás aláírásának, megkötésének és végrehajtásának engedélyezésére, a
Bíróság útmutatásának fényében

17.

Európai biztonsági menetrend

A közlemény európai biztonsági menetrendet javasol a 2015–2020 közötti időszakra a folyamatban lévő
fellépések felülvizsgálatával és új fellépések azonosításával, a megjelenő kockázatok figyelembevételével.

Nem jogalkotási
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Elmozdulás egy új migrációs politika felé
18.

Európai migrációs stratégia

Jogalkotási/nem
jogalkotási

A cél a jogszerű migráció új megközelítésének kifejlesztése, hogy az EU vonzó célállomássá váljon a
tehetségek és a szakképzett munkaerő számára, valamint hogy a harmadik országokkal folytatott
együttműködés fokozása, a tehermegosztás és szolidaritás előmozdítása, valamint az illegális migráció és
az embercsempészet elleni küzdelem révén javuljon a migráció kezelése. A stratégia magában foglalja a
kékkártyáról – a magasan képzett munkavállalóknak kiadott európai munkavállalási engedélyről – szóló
irányelv felülvizsgálatát.

Erősebb globális szereplő
19.

Közlemény
az
szomszédságpolitikáról

európai Nem jogalkotási

A főképviselő és a Bizottság együttes közleménye ismertetni fogja az európai szomszédságpolitika
felülvizsgálatának eredményeit, hogy az éves európai szomszédságpolitikai csomaggal egyidejűleg
indított konzultációt követően új politikai irányvonalakat jelöljön ki.

20.

Közlemény
a
2015
utáni Nem jogalkotási
fenntartható fejlesztési célokról

A közlemény célja, hogy közös uniós álláspontot alakítson ki a globális partnerség tekintetében, a
fenntartható fejlődési célok teljesítése céljából. Az álláspont felöleli a pénzügyi és nem pénzügyi
végrehajtást, hazai/nemzetközi és állami/magánfinanszírozást, különféle partnerségeket, valamint
ellenőrzést, elszámoltathatósági megállapodásokat és felülvizsgálatot.

A demokratikus változás Uniója
21.

Javaslat a jogalkotás minőségének Nem jogalkotási
javításáról szóló intézményközi
megállapodásra

Javaslat a szabályozás javításával kapcsolatos európai parlamenti és tanácsi egyetértési megállapodás
naprakésszé tételére és megerősítésére.

22.

Javaslat a kötelező átláthatósági Nem jogalkotási
nyilvántartásról
szóló
intézményközi megállapodásra

Az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal kötendő intézményközi megállapodásra irányuló javaslat meg
fogja erősíteni a nyitottságot és az elszámoltathatóságot azáltal, hogy az átláthatósági nyilvántartás
használatát kötelezővé teszi minden olyan érdekképviselet számára, amely a három intézmény
bármelyikében befolyásolni kívánja a politikai döntéshozatalt.

23.

A
GMO-kra
döntéshozatali
felülvizsgálata

A felülvizsgálat áttekinti, hogy a szabályokat hogyan lehetne megváltoztatni annak biztosítása érdekében,
hogy figyelembe vegyék a tagállamok többségi álláspontját.

vonatkozó Jogalkotási
folyamat
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