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José Manuel Barroso, 
az Európai Bizottság 
elnöke
(Portugália)

Antonio Tajani, 
az Európai Bizottság 
alelnöke,
ipar- és vállalkozáspo-
litikai biztos
(Olaszország)

Maroš Šefčovič, 
az Európai Bizottság 
alelnöke,az intézmény-
közi kapcsolatokért és 
az igazgatásért felelős 
biztos
(Szlovákia)

Catherine Ashton, 
a Bizottság alelnöke, 
az Unió külügyi
és biztonságpolitikai 
főképviselője
(Egyesült Királyság)

Olli Rehn, 
az Európai Bizottság
alelnöke, a gazdasági 
ügyekért, a monetáris 
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felelős biztos
(Finnország)

Janez Potočnik, 
környezetvédelmi 
biztos
(Szlovénia)

Viviane Reding,  
az Európai Bizottság 
alelnöke, a jogérvényesü-
lésért, az alapvető jogo-
kért és az uniós polgársá-
gért felelős biztos
(Luxemburg)

Joaquín Almunia,
az Európai Bizottság 
alelnöke,
versenypolitikai biztos
(Spanyolország)

Andris Piebalgs, 
fejlesztési biztos
(Lettország)

Michel Barnier, 
a belső piacért és 
a szolgáltatásokért 
felelős biztos
(Franciaország)

Siim Kallas,
az Európai Bizottság 
alelnöke, a mobili-
táspolitikáért és a 
közlekedésért felelős 
biztos
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Neelie Kroes,
az Európai Bizottság 
alelnöke, a digitális 
politikáért felelős 
biztos
(Hollandia)

Androulla Vassiliou,
az oktatásügyért,
a kultúráért,
a többnyelvűségért és 
az ifjúságpolitikáért 
felelős biztos
(Ciprus)

Algirdas Šemeta,
az adó- és vámügyért,
a statisztikákért,
az ellenőrzésért és a 
csalás elleni küzdelemért 
felelős biztos
(Litvánia)
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Johannes Hahn,
a regionális politiká-
ért felelős biztos
(Ausztria)

Connie Hedegaard,
éghajlat-politikai 
biztos
(Dánia)

Karel De Gucht, 
kereskedelmi biztos
(Belgium)

Máire Geoghegan-Quinn
a kutatásért, az innová-
cióért és a tudományért 
felelős biztos
(Írország)

Štefan Füle,
a bővítésért és az 
európai szomszéd-
ságpolitikáért felelős 
biztos
(Cseh Köztársaság)

László Andor,
a foglalkoztatásért,
a szociális ügyekért 
és a társadalmi 
befogadásért felelős 
biztos
(Magyarország)

Janusz Lewandowski,
a pénzügyi programo-
zásért és a költségveté-
sért felelős biztos
(Lengyelország)

Maria Damanaki,
tengerügyi és halászati 
biztos
(Görögország)

Cecilia Malmström, 
az uniós belügyekért 
felelős biztos
(Svédország)

Dacian Cioloş,
mezőgazdasági
és vidékfejlesztési 
biztos
(Románia)

Kristalina Georgieva,
a nemzetközi együttmű-
ködésért, a humanitárius 
segítségnyújtásért és a 
válságkezelésért felelős 
biztos
(Bulgária)

Günther Oettinger,
energiaügyi biztos
(Németország)

Tonio Borg,
egészségügyi biztos
(Málta)

Neven Mimica,
fogyasztóvédelmi 
biztos
(Horvátország)
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José Manuel Barroso
az Európai Bizottság elnöke

Európa: egység, nyitottság és erő

A jelenlegi Európai Bizottság hivatalba lépése óta 
eltelt öt év soha nem látott változásokat hozott 
Európa életében. A pénzügyi válság nyomán súlyos 
államadósság-válság, illetve általános gazdasági és 
társadalmi válság bontakozott ki, amely elmosta az 
európai és tagállami politika közötti határvonalat.

E változó időkben a dolgok nem maradhattak a 
megszokott kerékvágásban.  Míg az ezt megelőző 
ciklusban az Európai Bizottság legfőbb feladata az 
alkotmányos kérdések megoldása volt, melyeket a 
Lisszaboni Szerződés megkötésével sikerült is hiva-
talosan lezárni, addig az elmúlt öt évet leginkább a 
pénzügyi és államadósság-válság jellemezte.  Miután 
ennyi kihívással kellett szembesülnünk, mindannyian 
büszkék lehetünk arra, hogy sikerült megőriznünk 
Európa egységét és nyitottságát, és megerősödve 
nézhetünk a jövő elé. 

Az európai egység ékes bizonyítéka, hogy a rájuk 
nehezedő nyomás ellenére az Európai Unió országai 
nemcsak összetartottak, hanem új tagot is felvettek 
soraikba. Megőriztük nyitottságunkat is, hiszen 
például a G20 csoport keretében szorosan együttmű-
ködtünk nemzetközi partnereinkkel a globális prob-
lémák megoldása érdekében, a növekedést szem 

előtt tartva tovább erősítettük a kereskedelmi kapcso-
latokat az EU-n belül és világszerte, és változatlanul 
segítséget nyújtunk a fejlődő országoknak. Mind-
eközben erősebbé is váltunk, hiszen útjára indítottuk 
a szükséges gazdasági reformokat egész Európában, 
biztosabb alapot teremtettünk a gazdasági kormány-
záshoz, különösen az euróövezetben, és ezáltal az 
európai gazdaságok mára felkészültebben nézhetnek 
szembe a globalizáció jelentette kihívásokkal.

Eredményeinket arra alapoztuk, ami egyedülálló 
az Európai Unióban: arra, hogy Európa értékalapú 
közösség. Olyan alapértékekből táplálkozik, mint a 
pacifizmus, melyért az EU 2012-ben a Nobel-béke-
díjat is elnyerte. Olyan értékekből, mint az egység és 
a sokféleség, melyek együtt páratlanul becses erőfor-
rást jelentenek, és mint a szolidaritás, mely a szoci-
ális piacgazdaságban és a nehéz helyzetben lévő 
európaiak számára nyújtott védelemben nyilvánul 
meg. Munkánk során végig ezek az értékek vezé-
reltek bennünket. Sokkal többről van szó tehát, mint 
gazdasági együttműködésről. Az Európai Unió poli-
tikai közösség, amely közös kultúrára, értékekre és 
érdekekre támaszkodva közös jövőt épít tagállamai 
számára.  

„Amikor viharba kerülünk, folytatni kell az utunkat egyenesen előre, 
nem szabad irányt változtatni – csak így kerülhetünk ki épségben belőle.”

(Jean Monnet)
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Az Európai Bizottság fáradhatatlanul munkálko-
dott azon, hogy elkerülje Európa gazdaságainak 
összeomlását. A szabályozás hiányosságai és a pénzü-
gyi piacok elégtelen felügyelete utat engedtek a spe-
kulációnak és a túlzott hitelfelvételnek. Az ezt követő 
válság nyilvánvalóvá tette, hogy az Unió több tagor-
szága lehetőségein felül költekezett, és berendezkedése 
nem versenyképes a mai világban. S bár gazdaságaink 
mélységesen egymásra vannak utalva, mindeddig nem 
teremtettük meg az erélyes kormányzás keretfelté-
teleit annak érdekében, hogy elejét vegyük az ingatag 
alapokra épülő tagállami politikáknak, és felléphessünk 
a kialakult válságokkal szemben. Az elmúlt öt évben a 
Bizottság vezető szerepet játszott a hiányosságok pót-
lására irányuló kezdeményezések terén. 

Ennek köszönhetően ma Európa erőteljes szabályok-
kal védi polgárait és adófizetőit. Ezek a szabályok 
garantálják a megtakarítások biztonságát, fokozott 
felelősségvállalást írnak elő a bankok számára és kor-
látokat szabnak a kockázatos banki gyakorlatoknak. 
Sikerült tehát visszaállítanunk a tisztességes játéks-
zabályokat. És mindeközben a válság előtt még elké-
pzelhetetlen, határozott lépéseket tettünk a bankunió 
előkészítésére.  Mindennek köszönhetően a pénzügyi 
szektor ma hatékonyabb szabályozás alatt áll, a pén-
zügyi szabályozó szervek fokozottabban tudják felü-
gyelni a bankokat, így az ágazat felkészültebben nézhet 
szembe az esetleges kedvezőtlen gazdasági fordula-
tokkal, és jobban meg tudja védeni a polgárok megta-
karításait. 

Létrehoztuk azokat az uniós szintű közös gazdasági 
és költségvetési kormányzási kereteket, amelyek biz-
tosítják, hogy a tagállamok kormányai rendbe hozzák és 
rendben tartsák saját pénzügyeiket, végrehajtsák a szü-
kséges reformokat, és így gazdaságaink versenyképe-
sek maradjanak. Együttes erővel megteremtettünk 
egy olyan hitelezési mechanizmust, amely mentőövet 
nyújthat az átmenetileg nagy piaci nyomás alá kerülő 

tagországoknak. Az euróövezet megerősödve került ki 
a válságból, tagjainak száma nemhogy megfogyatko-
zott volna, hanem még nőtt is. Minden rendelkezésre 
álló eszközzel igyekeztünk megóvni a munkahelyeket 
és segíteni a munka világából kieső csoportoknak viss-
zakerülni a munkaerőpiacra, kiemelt figyelmet fordítva 
a fiatalok munkanélküliségének égető problémájára. 
Megszületett az EU új költségvetése, amelynek közép-
pontjában a tagállamok, a régiók, a vállalkozások és a 
polgárok javát szolgáló beruházások állnak. A növeke-
dés serkentése és a munkahelyteremtés érdekében új 
piacokat nyitottunk meg mind a kontinensen, elmélyítve 
az egységes piacot és megerősítve a négy alapvető sza-
badságot, mind pedig Európán kívül, újabb nagyszabású 
világkereskedelmi egyezményeket hozva tető alá. 

Az azonnali válságkezelésen túlmenően hosszú távú ter-
vet dolgoztunk ki Európa gazdaságának korszerűsítésére. 
Az Európa 2020 stratégiában kitűzött reális, de ambi-
ciózus célokkal Európát az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés pályájára állítottuk. Az új uniós költ-
ségvetés fő célja a versenyképesség javítása, ennek 
érdekében pedig nagyobb hangsúlyt kapott benne a 
kutatás, az innováció és az infrastruktúra, különösen 
pedig a közlekedési, az energetikai és digitális ágazat 
fejlesztése. Emellett, építve a Bizottság előző ciklusa 
során kitűzött, 2020-ra vonatkozó célokra, 2030-ig 
szóló, új éghajlat- és energiapolitikai keretet dolgoztunk 
ki. Ennek középpontjában szintén a versenyképesség, a 
fenntarthatóság, valamint az ellátásbiztonság áll. Min-
dezen túl pedig új tervezetünkben világos jövőképet 
vázoltunk fel a gazdasági és monetáris unió kiteljesíté-
sére vonatkozóan. 

Jean Monnet mondta annak idején: „Mindig is meg 
voltam győződve arról, hogy Európa országai a vál-
ságokban fognak összekovácsolódni.” Sikerült bebizo-
nyítanunk, hogy neki volt igaza, nem a kétkedőknek. 
Megmutattuk, mi mindenre vagyunk képesek, ha az EU 
intézményei és a tagállamok valóban összefognak.

A GAZDASÁGI VÁLSÁG TANULSÁGAI: ÚT A FENNTARTHATÓ 
NÖVEKEDÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS FELÉ

G8-as kerekasztal-tárgyalás 2012-ben Camp Davidben a pénzügyi világválság elleni válaszlépésekről. Résztvevők (az óramutató járásával 
megegyező irányban, balról kezdve): Angela Merkel, Herman van Rompuy, José Manuel Barroso, Noda Josihiko, Mario Monti, Stephen Harper, 

François Hollande, Barack Obama, David Cameron (háttal), Dimitrij Medvegyev (háttal)6
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Bár az elmúlt öt év legfőbb kihívása a gazdasági és 
pénzügyi válság megoldása volt, nem tévesztettük 
szem elől az európai polgárokat foglalkoztató egyéb 
problémákat sem.

A Bizottság számos kezdeményezést dolgozott ki 
a személyek, az áruk, a szolgáltatások és a tőke 
szabad mozgásának biztosítására, a polgárok és 
a vállalkozások szabad választási lehetőségei és 
a tisztességes verseny érdekében, valamint az 
infrastrukturális beruházások növelése céljából. 
Az egységes piacnak köszönhetően lehetőségünk 
nyílt tovább csökkenteni a roamingdíjakat, méltá-
nyosabb árakat és szélesebb jogokat biztosítani az 
utazóknak és a fogyasztóknak, több mint harminc 
évnyi tárgyalás után létrehozni az európai szaba-
dalom intézményét, amely költséget és időt takarít 
meg a kutatók és a vállalkozások számára, és az 
egész EU-ban megkönnyíteni a más tagállamban 
munkát keresők dolgát a hatékonyabb munka-
erő-piaci információcsere révén.

Napjainkban minden eddiginél fontosabb, hogy 
az Unió alapköveit jelentő értékeknek, például a 
jogállamiságnak, mindenütt érvényt szerezzünk. A 
Bizottság az elmúlt években több tagállamban is 
fellépett azért, hogy biztosítsa az alapvető jogok 
tiszteletben tartását, valamint a polgárok szabad-
ságának és személyes jogainak maradéktalan érvé-
nyesülését. A jövőben az általunk előterjesztett 
jogállamisági kezdeményezésre támaszkodva az 
eddiginél is módszeresebben és határozottabban 
haladhatunk tovább ezen az úton.   

Az európai intézmények akkor lehetnek valóban a 
polgárok szolgálatára, ha azokra a területekre össz-
pontosítanak, ahol fellépésük a legnagyobb hozzá-
adott értéket teremtheti. Noha számos területen 
létfontosságú, nem mindenütt szükséges európai 
szintű, közös válaszokat keresni a problémákra. 
Ahol szükség volt rá, a Bizottság jogszabályjavas-
latokat dolgozott ki, ugyanakkor eddig példátlan 
mértékben csökkentette a bürokráciát, évente több 
mint 32 milliárd eurót takarítva meg a vállalko-
zások számára. 2005 óta hatezer uniós jogszabályt 
helyeztünk hatályon kívül. Európának fel kell nőnie 
a nagy feladatokhoz, de szükség esetén meg kell 
tanulnia a háttérben maradni.

Az európai polgárok problémáinak megoldása közös 
szemléletet követel meg a különböző uniós intéz-
ményektől. Ez utóbbiak közül az Európai Bizottság 
az egyetlen, amely a döntéshozatali folyamat 
minden szakaszában részt vesz. Lényeges előre-
lépés azonban nem történhet a jogalkotási folyamat 
másik két szereplője nélkül, mivel a jogszabályokról 
a nemzeti kormányok miniszterei és a polgárok 
által megválasztott európai parlamenti képviselők 
döntenek közösen. A most leköszönő Bizottság 
minden erejével azon volt, hogy ez az együttmű-
ködés olajozottan működjön. Ennek köszönhe-
tően tovább erősödött a demokratikus folyamat, 
és minden intézmény kivette a részét abból, hogy 
Európa megerősödve került ki a válságból.  

AZ EURÓPAI POLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke lengyel diákokkal (2012)
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José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke és Martin Schulz, az Európai 
Parlament elnöke az EU-nak ítélt 2012-es Nobel-békedíj átadási ceremóniáján

Az erőviszonyok egyre nagyobb jelentőséggel bír-
nak globalizálódó világunkban. A gazdasági vál-
ság, az éghajlat-változási egyezmény tárgyalásai, 
az energiabiztonsággal kapcsolatos aggodalmak, a 
migráció, az arab tavasz és újabban az ukrán válság 
megmutatták, hogy az EU csak akkor hatékony, ha 
egységesen lép fel. 

A gazdasági válság Európára irányította a világ 
figyelmét, s egyúttal megmutatta azt is, milyen 
befolyással bír földrészünk a nemzetközi színtéren. 
Az Európai Unió számos területen alkotott nemzet-
közi normákat, és olyan fórumokon játszott vezető 
szerepet, mint a G8/G7, a G20, a WTO vagy az ENSZ. 
Sikeresen nyomatékosítottuk az európai jelenlétet 
világszerte, de ugyanígy saját szomszédságunkban 
is. Afrikától Ázsiáig, Latin-Amerikától a csendes-óce-
áni és a karibi térségig továbbra is mi nyújtjuk a leg-
több fejlesztési segélyt, és a válság ellenére tovább 
erősítettük politikai partnerségeinket.  

A 2012-ben elnyert Nobel-békedíj is azt jelzi, hogy 
az EU a béke, a remény és a stabilitás pártján áll. 

Azonban semmilyen eredmény nem adhat okot elbi-
zakodottságra. A jelenlegi ukrajnai események saj-
nos jól illusztrálják, hogy a nyers erőpolitika bármi-
kor újra felütheti fejét. Az ukrán fiatalok, akik a szebb 
és szabadabb jövő szimbólumaként európai zászlót 
lobogtatnak, eddigi erőfeszítéseinket igazolják visz-
sza. Az EU mindig is a szabadság és a demokrácia 
táborát fogja erősíteni szomszédságában és azon 
túl egyaránt. 

EURÓPA SZEREPÉNEK NYOMATÉKOSÍTÁSA A GLOBÁLIS SZÍNTÉREN
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Talán a legnagyobb eredmény a közös fellépéseink 
mikéntje. Ne feledkezzünk meg azokról a jóslatok-
ról, miszerint egy 27 vagy 28 tagból álló, kibővített 
Unió és Bizottság nem lesz majd képes ellátni a fel-
adatait. Mára sikerült bebizonyítanunk, hogy ezek 
a félelmek alaptalanok voltak. A bátor döntéseket 
közösen, egyesült erővel hoztuk meg, felvállalva az 
európaiak valódi sorsközösségét. Ahogy a globalizá-
ció közös kihívása közelebb hoz bennünket egymás-
hoz és közös értékeink mentén még szorosabbra 
fűzzük szövetségünket, egyre erősebbé válik a felis-
merés, hogy együttes erővel határozottabban kézbe 
kell vennünk közös sorsunkat.  Az utóbbi öt évben 
megmutattuk, hogy képesek vagyunk minderre: az 
immár 28 tagú Európai Unió zavartalanul működik, 
intézményeink pedig olyan tudással és tapasztalat-
tal rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy alkal-
mazkodjanak és felnőjenek a jövő feladataihoz. 

Ez az összefoglaló csak vázlatos áttekintést ad a 
biztosok testülete által az elmúlt ciklusban elvég-
zett munkáról.  E mandátum során új tagország-
ként köszönthettük Horvátországot az Unióban, 
Észtországgal és Lettországgal pedig tovább bővült 
az euróövezet tagsága is. A fiatalok munkanélküli-
ségének leküzdésétől az emberkereskedelem fel-
számolásáig, a katasztrófák áldozatainak nyújtott, 
évi 120 millió főt megsegítő adományoktól az euró-
pai polgárok online adatainak védelméig számtalan 
területen kell azonban folytatnunk munkánkat az 
egységesebb, nyitottabb és erősebb Európáért. 

EREDMÉNYEINK

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke egy jordániai menekülttáborban, szíriai menekültek társaságában (2012)
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CaTHerIne asHTon
A Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője

AZ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT LÉTREHOZÁSA
Életre hívtuk az Európai Külügyi Szolgálatot, melynek feladata, hogy a 
külügyi kérdéseket globális megközelítéssel kezelje.      

A békeelőmozdítása, 
a kiszolgáltatottak 

védelme
és a szegénység 
visszaszorítása

Napjaink globalizált, több szinten összekapcsolódó 
világában az Európai Unió tagállamai csak akkor 
lehetnek erősek, ha együttműködnek. A nemzetközi 
kérdések körébe nem csak a külpolitikával, a kato-
nai erővel és a korlátozó intézkedésekkel kapcso-
latos ügyek tartoznak, hanem a segélyektől kezdve 
a kereskedelmen át a globális gazdaságig számos 
más téma is. A brüsszeli székhelyű Európai Külügyi 

Szolgálat keretében az Európai Bizottság egyes szol-
gálatai és világszerte 140 európai küldöttség dolgo-
zik az európai szakpolitikák és értékek fejlesztésén 
és képviseletén, ily módon erősítve az EU globális 
szerepét.  

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) az európai szakpolitikai törekvéseket és értékeket közvetíti a világ felé, a globális színtéren 
képviselve az EU-t.
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Annak érdekében, hogy az általunk biztosított politi-
kai, gazdasági és technikai segítségnyújtás valóban 
hatékony legyen, az uniós erőfeszítéseknek igazod-
niuk kell a támogatott partnerország reformjaihoz 
és törekvéseihez. Mindezt az európai uniós mun-
kacsoportok biztosítják. Működésük kölcsönösen 
előnyös helyzetet teremt: az EU lendületet ad a 
reformprogramoknak, melyek segítenek a nagyobb 
mértékű stabilitás és a jólét elérésében.

Tunéziának például az EU megközelítőleg 4 milliárd 
euró pénzügyi támogatást nyújtott 2011 és 2013 
között. Az országgal emellett hivatalos tárgyalások 
kezdődtek egy új, valamennyi közös érdekű területre 
kiterjedő kiemelt partnerség létrehozásáról, továbbá 
sikerült megegyezni a mélyreható és átfogó sza-
badkereskedelmi megállapodást és a mobilitási 
partnerséget előkészítő tárgyalások újraindításáról 
is.

Mianmarba (Burma) a szankciók feloldását követően 
az Európai Bizottság számos tagja és több mint 100 

gazdasági vezető látogatott el, hogy értékelje a 
segélynyújtási és az új kereskedelmi lehetőségeket. 
A munkacsoport három fő területre, a gazdaságra, 
a fejlesztésre, valamint a demokratikus, civil tár-
sadalomra koncentrálva elindította azt a folyama-
tot, melynek során az EU partnerként fogja segíteni 
Mianmart a gazdasági és politikai átalakulás felé 
vezető úton.

Válsághelyzetek kirobbanásakor a tüneti kezelés nem 
elegendő, a problémák gyökerének feltárására ezért 
az EU átfogó megközelítést alkalmaz, melyben a dip-
lomáciai, a biztonsági, a fejlesztési és a humanitárius 
szempontok egyaránt szerepet játszanak. Szomá-
liában az EU szárazföldi és tengeri műveleteket is 
folytat.  A szomáliai partoknál 2008 és 2009 során 
történt a legtöbb kalóztámadás – azóta azonban az 
Atalanta műveletnek köszönhetően szinte egyetlen 
kalóz sem éri el a célját. Az EU az egyik legfőbb támo-
gatója a Szomáliában tevékenykedő afrikai békefenn-
tartóknak. Az EUTM és a NESTOR missziók keretében 
az EU például a szomáliai hadsereg és parti őrség 
több ezer tagjának kiképzésében vett részt. Emel-
lett a demokratikus államszervezet kialakításában 
és a gazdaság fejlesztésében is segítséget nyújtunk 
Szomáliának. Szomáliában az EU biztosítja a legtöbb 

segélyt a rászorulóknak: támogatásaink elsősorban 
a kormányzati irányításra, az oktatásra és a gazda-
ságra összpontosulnak.

AZ ERŐFORRÁSOK ÖSSZPONTOSÍTÁSA AZ EU GLOBÁLIS 
SZEREPÉNEK MEGERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
Valamennyi rendelkezésre álló eszköz, küldöttség és partner 
munkáját összefogva átfogó szemlélet szerint kezeljük a sokrétű 
válsághelyzeteket, például a szomáliai problémát.

PARTNEREK VAGYUNK AZ ÁTALAKULÁSBAN
Az uniós munkacsoportok keretében úttörő munkát végzünk az 
együttműködő partnerekkel, például az arab tavaszt követően a déli 
szomszédság országaival vagy Mianmarral.
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Az EU a probléma gyökerét igyekszik megragadni azáltal, 
hogy a válságok diplomáciai, biztonsági, fejlesztési és huma-

nitárius vonatkozásait egyaránt szem előtt tartva, átfogóan 
kezeli a kérdést.

Mianmar példája jól szemlélteti azt az erőfeszítést, amellyel 
az EU a politikai, gazdaságpolitikai, gazdasági és technikai 

támogatások uniós rendszerét az átalakulóban lévő
partnerországok reformjaihoz és törekvéseihez igazítja. 
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VIVIane reDInG
Az Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért, az alapvető 
jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos

AZ EU ADATVÉDELMI SZABÁLYAINAK MEGERŐSÍTÉSE
Eredményeink: Az elmúlt időszakban keményen dolgoztunk az adatvédelmi 
szabályok megerősítésén.

A jogérvényesülés
és az alapvető 

jogok új korszaka 
Európában

„Az Európai Bizottság egységes uniós adatvédelmi 
szabályozás és egyablakos ügyintézési rendszer 
bevezetésére tett javaslatot, szorgalmazva, hogy a 
vállalkozásoknak minden esetben egyetlen nemzeti 
hatósághoz kelljen fordulniuk 28 vagy annál is több 
helyett. Elértük, hogy az állam- és kormányfők elkö-
telezzék magukat amellett, hogy 2014 végéig meg-
szülessen az erről szóló megállapodás.”

A 28 tagállami szabályozás és 28 különböző ható-
ság helyébe lépő egységes rendszer nagyban egy-
szerűsíti az EU-ban működő vállalkozások helyzetét 
és enyhíti terheiket, különösen a kis- és középvállal-
kozásokét. De mindenekelőtt megerősíti az egyének 
és vállalkozások adatainak védelmét. Ha a vállal-
kozások nem tartják be az adatvédelmi előírásokat, 
az európai szabályozók az érintett vállalkozás éves 
üzleti forgalmának százalékában meghatározott 
bírságot róhatnak ki rájuk.

Az Egyesült Államokban kirobbant megfigyelési 
botrány nyomán megrendült a polgárok bizalma a 
nagyvállalatok és a kormányok adatkezelési gyakor-
latában. Most azon munkálkodunk, hogy ezt a bizal-
mat visszaállítsuk, és bebizonyítsuk az EU polgára-
inak, hogy Európa gondoskodik személyes adataik 
védelméről.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U

A Bizottság azon dolgozik, hogy helyreállítsa az online bizton-
ságba vetett bizalmat, és bebizonyítsa az EU polgárainak, 
hogy Európa gondoskodik személyes adataik védelméről.
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Jelenleg a feltárt csalási bűncselekményeknek 
kevesebb mint 50%-a nyomán indul tagállami 
szintű eljárás. Mivel mindannyiunk felelőssége mind 
európai, mind nemzeti szinten megóvni az EU költ-
ségvetési forrásait a csalásoktól, ezért az Európai 
Bizottság javaslatot dolgozott ki egy Európai Ügyé-
szség létrehozásáról. Az új intézmény szavatolja a 
tagállami igazságügyi szervek együttműködését 
az EU-val, valamint azt, hogy az információk 
megosztásának köszönhetően az EU költségveté-
sének kárára elkövetett csalások gyanúja minden 
esetben kivizsgálásra kerülhessen.

Senki nem lophatja el büntetlenül az EU 
költségvetéséből az adófizetők pénzét, és az EU 
most jelentős lépést tett afelé, hogy a jövőben biz-
tonságban tudhassuk pénzünket.

2011-ben az Európai Bizottság felszólította a vál-
lalkozásokat, hogy az önszabályozás eszközeivel 
biztosítsák a nemek közötti egyensúly megfelelőbb 
érvényesülését vezetőtestületeikben. Egy évvel 
később, miután semmilyen változást nem tapasztal-
tunk, előterjesztettük a 40%-os törvényt, egy olyan 
eljárási kvótát, amely biztosítja, hogy a nők tisztes-
séges eséllyel indulhassanak a munkaerő-felvételi 
eljárásokon.

2003 és 2010 között 3,4%-kal nőtt a nők aránya 
a vállalatok vezetőségeiben. 2010 októbere óta ez 
az arány a korábbi növekedési ráta négyszeresével 
emelkedett (jelenleg 18%-ra). A jogszabály-javas-
lat tehát egyértelműen elérte hatását. Az Európai 
Bizottság elindított egy folyamatot. 

Ez a folyamat nem arról szól, hogy a nők munkát 
kapjanak csak azért, mert nők; célja, hogy megszűn-
jön az a gyakorlat, hogy a nőktől még mindig meg-
tagadhatnak lehetőségeket pusztán azért, mert nők. 

Az EU segítségével ez a helyzet meg fog változni a 
jövőben.
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A NŐK TÁMOGATÁSA AZ EURÓPAI ÜVEGPLAFON ÁTTÖRÉSÉBEN
Az Európai Bizottság kvóták bevezetését javasolta a nők közéleti 
részvételének növelése érdekében.

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG FELÁLLÍTÁSA AZ ADÓFIZETŐK PÉNZÉNEK 
VÉDELMÉBEN
Javasoltuk egy Európai Ügyészség létrehozását, amely garantálja, hogy 
minden, az uniós költségvetés kárára elkövetett csalás gyanúját felvető 
eset alapos kivizsgálásra kerüljön.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

Az Európai Ügyészség felállítása szavatolja,
hogy az információk megosztásán alapuló együttműködés 
révén ki lehessen vizsgálni az EU költségvetésének kárára 

elkövetett csalásokat.

Az új jogszabályok és kezdeményezések hatására nőtt a nők 
aránya a vállalatok vezetőségeiben.
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JoaQuín alMunIa
A Bizottság alelnöke, versenypolitikai biztos

KÜZDELEM A KARTELLEK ÉS A PIACI VISSZAÉLÉSEK ELLEN
Határozottan felléptünk minden olyan gyakorlattal szemben, amely 
torzítja a tisztességes versenyt. Biztosítottuk az európai polgárok
és vállalkozások kártalanítását arra az esetre, ha mégis sérülnének
a versenyjogi szabályok az Európai Unióban.

A piacok 
működésének 

javítása

A kartellek és a piactorzító tevékenységek káros hatásai 
nemcsak a fogyasztók többletkiadásaiban mutatkoz-
nak meg, hanem a gazdaság egészében is érezhetők, 
mivel akadályt jelentenek az innováció és a verseny-
képesség szempontjából. A versenyszabályok érvényre 
juttatása révén azonban sikerült szankcionálni a töb-
bek között a pénzügyi, távközlési és energetikai ágaza-
tokban működő kartelleket és piaci visszaéléseket.

Emellett a jövőben az is hozzá fog járulni a tisztessé-
gesebb versenyfeltételek megteremtéséhez, hogy az 
európai polgárok és vállalkozások kártérítést kaphat-
nak a versenyszabályokat megszegő piaci szereplőktől.

A Bizottság többek között a következő módokon lépett 
fel a fogyasztók és a vállalkozások érdekeinek védel-
mében:

•  megakadályozta a szükségtelen és a fogyasztók 
szempontjából káros fúziókat, például az Aer 
Lingus és a Ryanair esetében;

•  szankciókat szabott ki a gépjárműalkatrészek 
területén kialakult kartellekre és a jogellenes 
megállapodásokat kötő gyógyszergyárakra;

•  vizsgálatot indított a Google és a Gazprom által 
elkövetett esetleges visszaélések ügyében.

Év Bírság összege (EUR)

2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (április előtt) 1 405 708 000

Összesen 8 416 555 579

A versenyszabályok betartatása kapcsán többek között a 
pénzügyi, a távközlési és az energiaágazatban szankcionáltuk 

a visszaéléseket és a kartelltevékenységet.
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A pénzügyi válság bizonytalan helyzetbe sodorta az 
egész európai gazdaságot. Körültekintő munkával 
sikerült elérnünk, hogy a bankoknak juttatott köz-
pénzeket a pénzintézetek szerkezetátalakítására 
és életképesebbé tételére fordítsák. Mindezt úgy 
valósítottuk meg, hogy a terhek a lehető legkevésbé 
háruljanak az adófizetőkre, az életképtelen bankok 
felszámolása pedig rendezetten történjen.

Többek között ennek köszönhető, hogy ma a pénz-
ügyi szektor ismét a reálgazdaság érdekeit szem 

előtt tartva működik. Az Európai Bizottság emel-
lett rekordmagasságú, összesen 1,7 milliárd eurós 
pénzbírságot szabott ki a LIBOR/EURIBOR manipulá-
ciójában érintett bankokra.

Végül pedig felléptünk a bankkártya- és hitelkár-
tya-használat után felszámolt magas bankközi 
díjak ellen is. Ennek eredményeként a MasterCard 
és a Visa is csökkentette díjait a tagállami határo-
kon átnyúló ügyletek esetében. A fogyasztók ennek 
rendkívüli előnyét látják majd.

A gazdasági akadályok és nehézségek által jellemzett 
utóbbi időszakban az Európai Bizottságnak biztosíta-
nia kellett, hogy a vállalkozói támogatások úgy jussa-
nak célba, hogy a gazdaság egészére kedvező hatást 
gyakoroljanak.

Az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás meg-
újítását célzó programunk további lendületet fog adni a 
gazdasági növekedésnek, valamint hozzá fog járulni a 
közkiadások hatékonyabb felhasználásához és az egy-
séges piacon zajló verseny védelméhez. A Bizottság 
tevékenységének köszönhetően ma biztosak lehetünk 
abban, hogy az adófizetők pénze olyan vállalkozásokhoz 
jut el, amelyek elősegítik a növekedést és a munkahely-
teremtést, valamint hozzájárulnak a közszolgáltatások, 
a kutatás és az innováció finanszírozásához. A program 
ezenkívül egyszerűsíteni fogja a forráshoz jutás feltéte-
leit, elő fogja segíteni a támogatásra szoruló régiókban 
történő beruházásokat, valamint hozzá fog járulni az 
energetikai hálózatok kiépítéséhez és az éghajlat-válto-
zási stratégia megvalósításához is.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELLENŐRZÉSE A NÖVEKEDÉS 
ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
A növekedés támogatása érdekében korszerűsítettük az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokat.

A PÉNZÜGYI SZEKTOR HELYREÁLLÍTÁSA
A bankoknak nyújtott állami támogatások ellenőrzése révén 
egészségesebb és életképesebb lett az Európai Unió pénzügyi ágazata.
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Év Kartellügy Bírság összege (EUR)
2013 Származtatott pénzügyi eszközök (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Tv- és számítógépmonitor-képcsövek 1 470 515 000

2014 Csapágyak személy- és tehergépjárművekhez 953 306 000

2010 Légi teherszállítás 799 445 000

2010 LCD-panelek 631 925 000

Az állami támogatások ellenőrzése révén gondoskodunk arról, 
hogy a kormányzati beavatkozások ne torzítsák a versenyt és 

a kereskedelmet az uniós piacon.

A Bizottság rekordösszegű, összesen 1,7 milliárd eurós bírságot vetett kia LIBOR/EURIBOR-botránybanérintett
pénzintézetekkel szemben.

©
iStockphoto.com
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sIIM Kallas
Az Európai Bizottság alelnöke, közlekedésért felelős biztos

A HATÁROKON ÁTÍVELŐ KÖZLEKEDÉS HIÁNYZÓ LÁNCSZEMEINEK 
PÓTLÁSA AZ EU-N BELÜL 
Az EU közlekedési hálózatának olyan forradalmi és gyökeres 
átalakításába kezdtünk, amelyre az 1980-as évek óta nem volt példa.

Legyen mindenhol 
gyorsabb, 

biztonságosabb
és tisztább

a közlekedés

Az Európai Bizottság javaslata nyomán kilenc jelen-
tős közlekedési folyosón épülnek ki, illetve újulnak 
meg fontos összeköttetések. Az Európai Bizottság e 
reform érdekében megháromszorozta az infrastruk-
túra-beruházásokra szánt uniós forrásokat, melyek-
ből 94 jelentős uniós kikötő és 38 repülőtér között 
létesülnek vasúti és közúti összeköttetések, 15 000 
km-nyi vasútvonal válik alkalmassá nagysebes-
ségű vasúti közlekedésre, és bővül a belső határok 
áteresztőképessége. 

Mindezek hatására rövidülnek a vasúti menetidők, 
gyorsabban ki lehet majd jutni a repülőterekre, köny-
nyebbé válik a kikötőkből való áruszállítás, és aka-
dálymentesebb lesz a határokon való átjutás. 

A közlekedési ágazatban a hatékonyság kulcskér-
dés, ezért az Európai Bizottság számos intézkedést 
hozott a légi forgalom hatékonyabb irányítása, a 
vasúti szolgáltatások javítása és a valóban egysé-
ges uniós közlekedési térség kialakítása érdekében, 
amely földrajzi helyétől függetlenül minden európai 
polgár és vállalkozás javát szolgálja.

A TEN-T hálózat kiépítésével megújulnak az összekötő pon-
tok, korszerűbbé válik az infrastruktúra és egyszerűsödik a 

határkeresztező áru- és személyforgalom.
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Az Európai Bizottság olyan intézkedéseket dolgo-
zott ki, amelyek több elektromos és egyéb üzem-
anyag-töltőállomás építésére ösztönzik a tagálla-
mokat. Ezzel párhuzamosan egységes szabványok 
alkalmazását szorgalmazta, hogy az elektromos 
járművek tulajdonosainak a határok túloldalán ne 
kelljen azon aggódniuk, hogy töltőállomás híján nem 
érik el úti céljukat. 

Jelentős forrásokat fordítottunk a városi légszennye-
zés csökkentésére és a városi közlekedés forradal-
masítására. Uniós társfinanszírozású projektek kere-
tében a brit Brighton városa például megduplázta 
elektromos járműveinek számát, a horvátországi 
Zágráb pedig korszerűsítette villamoshálózatát. 

A közhivataloknak mostantól el kell számolniuk 
azzal, mennyire üzemanyag-hatékony és mennyi 
szén-dioxidot bocsát ki a járműparkjuk. Azon dol-
gozunk, hogy Európa levegője a lehető legtisztább 
legyen, és hogy az EU-ban értékesített üzemanya-
gok biztonságát egységes szabványok garantálják.

Az EU elsőként a légiközlekedési szektorban szerzett 
érvényt az utasjogoknak. Az elmúlt öt év folyamán 
az Európai Bizottság azon munkálkodott, hogy az 
utasjogokat a vasúti, vízi és autóbuszos közlekedés-
ben részt vevő utasokra is kiterjessze. Az EU-ban 
az utasokat a világon először bármely közlekedési 
forma igénybevételekor megilletik bizonyos utasjo-
gok. 

Ha Ön nincsen tisztában jogaival, az EU ingyenesen 
letölthető alkalmazásával azokról akár utazás köz-
ben is könnyen tájékozódhat. 

Egy utazás átszervezése manapság kevesebb 
stresszel jár, mint korábban. Jelentős késedelmek 
esetén több segítségre számíthatunk, és a fogyaték-
kal élő vagy csökkent mozgásképességű társaink is 
akadálymentesebben utazhatnak, és több segítsé-
get kapnak.

AZ UTASJOGOK KITERJESZTÉSE MINDEN KÖZLEKEDÉSI MÓDRA – 
EGY LÉPÉSSEL A VILÁG ELŐTT
Az EU az első olyan térség a világon, amely a közlekedés valamennyi 
formája esetében garantálja az utasjogokat.

A TISZTA ENERGIAFORRÁSOK FOKOZOTT TÁMOGATÁSA  
Hathatósan támogattuk a tisztább üzemanyagforrások – a villamos 
energia, a hidrogén és a cseppfolyósított földgáz – használatát.  
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Kallas alelnök bejelenti a tiszta üzemanyagokkal kapcsolatos 
stratégia beindítását, amely azt hivatott biztosítani, hogy 

Európa-szerte mindenhol legyenek egységes előírások szerint 
használható és azoknak megfelelően kialakított, alternatív 

üzemanyagokat kínáló töltőállomások.

Az EU-ban az utazókat megilletik bizonyos alapjogok,
melyekről átfogó és integrált formában, ingyen letölthető

mobilalkalmazás segítségével lehet tájékozódni.

Your
passenger

rights

at hand
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neelIe Kroes
Az Európai Bizottság alelnöke, a digitális menetrendért felelős biztos

HATÉKONYABB, GYORSABB ÉS OLCSÓBB KOMMUNIKÁCIÓ
Ma Európa az egyetlen olyan kontinens, ahol lakóhelyétől és tartózkodási 
helyétől függetlenül bárki bárhol hozzáférhet az internethez.

Teljes gőzzel előre 
az egységes digitális 

piac felé

Az Európai Bizottság a más tagországokba utazók 
internetcsatlakozási költségeinek csökkentését, tele-
fonhívásainak megkönnyítését és megfizethetővé 
tételét, illetve a verseny fokozását tekintette legfőbb 
prioritásának. Az utazók 94%-a saját bevallása sze-
rint továbbra is kénytelen korlátozni a Facebook és 
az egyéb online szolgáltatások használatát a magas 
roamingdíjak miatt. Egy egységes piacon ennek nem 
szabadna előfordulnia. Az Európai Bizottság véget 
vet az áldatlan helyzetnek, leszorítva a fogyasztók 
és a vállalkozások kommunikációs költségeit.

Az Európai Bizottság kezdeményezéseinek köszön-
hetően a hívások esetében 50%-kal, a mobil adat-
forgalom esetében 93%-kal csökkentek a roaming-
díjak. Az akadályokat és a roaming-szolgáltatások 
túlszámlázását megszüntetve évente akár 2,4 milli-
árd euró is megtakarítható.

Ma már minden európai otthonban elérhetővé vált 
a széles sávú internetkapcsolat és megnyíltak az 
ezzel járó lehetőségek, miközben az EU belső piacán 
a kialakult verseny tovább csökkenti a hazai árakat.

Európában bárki bárhonnan tud csatlakozni az internetre.
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Többmilliárd eurós partnerségek létesültek, hogy az 
EU globális vezető szerepre pályázhasson a követ-
kező területeken:

•   5G hálózat – a mobileszközök következő 
generációja 90%-kal kisebb energiafelhasználás 
mellett ezerszeresére növelheti kapacitásait;

•  robotok alkalmazása az idős emberek 
segítségéül, az egészség és a jólét növelésére, 
az élelmiszergyártás, a közlekedés, a 
környezetvédelem és a biztonság területén;

•  fotonika – okosabb és környezetbarátabb 
eszközök az egészségügyi ellátástól az otthoni 
világításig;

•  nagyteljesítményű számítástechnika – az iparban, 
a környezetvédelemben és az egészségügyben, 
illetve e területeken túlmutatóan jelentkező 
problémák kreatív megoldása;

•  elektronika – az EU mikrochipgyártó 
kapacitásának megkétszerezése 250 000 
munkahelyet teremthet Európában.

Izgalmas és úttörő kutatások zajlanak a jövő for-
radalmi technológiáinak területén, az emberi agyon 
alapuló új számítógép-technológiáktól kezdve a gra-
fén nevű új „csodaanyagig“.

Az új ágazatok új munkahelyeket teremtenek. Az 
Európai Bizottság célja, hogy az EU a digitális világ-
verseny élére törhessen. Napjaink egyik nagy kihí-
vása a digitális foglalkoztatási szakadék felszá-
molása: 2020-ra közel egymillió állás maradhat 
betöltetlenül azért, mert a pályázók nem rendelkez-
nek a digitális gazdaság megkívánta kompetenci-
ákkal. E probléma orvoslása érdekében az Európai 
Bizottság életre hívta a digitális munkahelyekkel 
foglalkozó nagykoalíciót, amely 250 000 új képzést, 
100 000 gyakornoki állást és az új digitális munka-
helyek ezreit fogja biztosítani.  

 Emellett dolgozunk a felhőalapú számí-
tástechnika útjában álló akadályok felszámolásán 
is, amely új, rugalmas üzleti eszközként 2,5 millió 
munkahelyet teremthet, és 160 milliárd euróval 
növelheti az uniós GDP-t. A „Start up Europe” prog-
ram jelentős forrásokkal támogatja az információs 
és kommunikációs technológiák, valamint a webes 
szolgáltatások területén az új vállalkozások beindí-

tását és fejlesztését az EU-ban. Látványos fejlődés-
nek indultak a sikeres európai csúcstechnológiai vál-
lalkozások; a mobilalkalmazások uniós ágazatának 
összértéke elérte a 17,5 milliárd eurót, és az ágazat 
immár 1,8 millió főt foglalkoztat.

DIGITÁLIS KOMPETENCIÁK, MUNKAHELYEK ÉS VÁLLALKOZÁSI 
LEHETŐSÉGEK TEREMTÉSE A JÖVŐ NEMZEDÉKEI SZÁMÁRA
A digitális ágazatnak nyújtott uniós támogatás átformálja az európai 
gazdaságot és társadalmat.

BERUHÁZÁS A DIGITÁLIS KUTATÁSBA
Az Európai Bizottság a jövő technológiájába való beruházásokkal előnyös 
versenyhelyzetbe kívánja hozni az Európai Uniót.
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Az EU jelentős forrásokat pumpál a digitális kutatásba,
ami Európa iparának javára válhat.

Az EU segít a jövő vállalkozóinak fejleszteni
digitális készségeiket.
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anTonIo TaJanI
Az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos

AZ IPAR ÚJJÁSZÜLETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA
Nagyszabású kezdeményezéseket indítottunk egy új európai iparpolitika 
kidolgozása érdekében, amely megállítja az uniós termelőipar hanyatlását. 

Az ipar
újjászületése

Az ipar fontos szerepet játszik a növekedés ser-
kentésében és a munkahelyteremtésben, az uniós 
export 80%-át, a magánberuházásoknak szintén 
80%-át adva. A termelőiparban létrejövő minden 
egyes munkahely átlagosan egy-két további munka-
helyet teremt a szolgáltatási szektorban. Az Európai 
Bizottság sikeresen állította előtérbe újra a reálgaz-
daságot, és azt a célt tűzte ki, hogy az európai ipar 
2020-ra ismét elérje az uniós GDP 20%-át, a jelen-
legi 15,1% helyett. „Az európai ipar reneszánszáért” 
elnevezésű stratégiát kivétel nélkül minden tagál-
lam támogatta. Az ipari versenyképesség törekvése 
a jövőben minden szakpolitikát át fog hatni. A vállal-
kozások számára versenyképességüket és innovatív 
kapacitásaikat támogató forrásokat biztosítunk és 
a kis- és középvállalkozások a jövőben könnyebben 
juthatnak hitelhez (a COSME programon keresztül, 
illetve az Európai Beruházási Bank (EBB) által nyúj-
tott hitelek révén). Egyszerűsítettük az uniós szabá-
lyozást, hogy ezzel is támogassuk a biztonságos és 
kiváló minőségű ipari termékeket, és csökkentsük a 
bürokratikus terheket, különösen a kis- és középvál-
lalkozások esetében. Az eljárások egyszerűsítésének 
köszönhetően egyre közelebb kerül az a célunk, hogy 
három napon belül és 100 eurónál kisebb ráfordí-
tással lehessen céget alapítani az Unióban.

Nagyszabású kezdeményezéseket indítottunk egy új európai 
iparpolitika kidolgozása érdekében, amely segített megállítani 

a termelőipar európai hanyatlását.

A termelőipar hozzájárulása az uniós GDP-hez
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Az űriparban rengeteg új potenciál rejlik a munkahe-
lyteremtés, a technológiai fejlődés és a tudás gaz-
dagítása szempontjából egyaránt. 2010-ben indult 
útjára új projektként a Galileo program — a GPS euró-
pai változata. Jelenleg a már pályára állított négy 
műholddal megkezdődhet a rendszer tesztelése. A 
műholdak fellövése 2014-ben is menetrendszerűen 
folytatódik, összesen tízre növelve számukat. Ezzel 
a Galileo rendszer alkalmassá válik a szolgáltatások 
beindítására, köztük kritikus közlekedési és sürgős-
ségi szolgáltatásokat is nyújtva, továbbá elősegítve 
a hatékonyabb bűnüldözést és határőrizetet és a 
biztonságosabb békemissziókat.

Az új európai földmegfigyelési rendszer, a Coperni-
cus az éghajlatváltozás kezelését, a tengerek bio-
lógiai sokféleségének fenntartását és a kataszt-
rófa-elhárítást fogja segíteni a közelmúltban a 
Fülöp-szigeteken végigsöpört tájfunhoz hasonló 
esetekben. A Copernicus első, „Sentinel IA” névre 
hallgató műholdja sikeresen pályára állt.

Független tanulmányok bizonyították, hogy a Galileo 
akár 90 milliárd euró - a Copernicus pedig 30 milli-
árd euró értékben járulhat hozzá az európai gazda-
sághoz működése első 20 évében

Miközben 2030-ra várhatóan a világ GDP-jének 
60%-át a feltörekvő országok (Brazília, Kína, India, 
Mexikó stb.) adják, és jelenleg az uniós kis- és közép-
vállalkozások mindössze 13%-a végez az EU hatá-
rain túl exporttevékenységet, bőven akad tenniva-
lónk. A „növekedési missziók“ keretében világszerte 
17 országot jártunk be 26 tagállam 570 vállalkozá-
sának képviselőivel együtt, hogy a legkülönbözőbb 
ágazatokban új kapukat és lehetőségeket nyissunk 
meg számukra. A „növekedési missziók“ már eddig 
konkrét üzleti eredményeket hoztak, és számos 
szándéknyilatkozatot eredményeztek a nemzetközi 
szabványok, a turizmus, a kis- és középvállalkozá-
sok, az űripar és az ipari együttműködés terén.

„NÖVEKEDÉSI MISSZIÓK“ ÉS IPARI DIPLOMÁCIA: LEHETŐSÉGEK 
TEREMTÉSE AZ EU HATÁRAIN TÚL
Támogatjuk a vállalkozásokat abban, hogy termékeiket és szolgáltatásaikat 
az EU határain túl is forgalmazhassák.

A GALILEO ÉS A COPERNICUS PROGRAM: 
AZ EU VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ÚJ CSILLAGAI
Négy műholdat állítottunk pályára a Galileo program, és egyet a Copernicus 
program keretében.
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Les entrepreneurs européens et israëliens se rencontrent  
pour discuter des opportunités commerciales lors  

de la «mission pour la croissance» en Israël.

Galileo, le système mondial de navigation par satellite 
de l’Europe, va soutenir de nombreuses applications 

d’une grande utilité.
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https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd
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MAROŠ ŠEFČOVIČ
Az Európai Bizottság alelnöke, az intézményközi kapcsolatokért
és igazgatásért felelős biztos

A DEMOKRATIKUS UNIÓÉRT 
Közvetlen beleszólási lehetőséget adtunk a polgároknak, és növeltük
a parlamentek hatásköreit.  

Az EU
gépezetének 

olajozott 
működtetése

Az európai polgári kezdeményezés révén az európai 
polgárok a számukra fontos kérdéseket felvetethe-
tik az uniós politikai menetrendbe. Ha sikerül lega-
lább hét különböző tagállamból összesen egymillió 
aláírást összegyűjteniük, az Európai Bizottság meg-
vizsgálja, hogy javaslatuk nyomán készülhet-e uniós 
jogszabály. 2014 márciusában az Európai Bizottság 
jóváhagyta a „Right2Water” kezdeményezést, amely 
elsőként lépte át ezt a részvételi küszöböt.

A választott képviselőtestületek minden polgárnak 
képviseletet biztosítanak az EU minden egyes dön-
tésében. Az uniós jogszabályok csak azután kerül-
nek elfogadásra, hogy a tagállami kormányok és 
a közvetlenül megválasztott európai parlamenti 
tagok jóváhagyását megkapták. A nemzeti parla-
mentek kimondhatják, hogy az Európai Bizottság 
egyes kérdésekben túllépett hatáskörén és „sárga 
lapot“ adhatnak az uniós jogszabálytervezeteknek, 
melyeket az Európai Bizottságnak ez esetben újra 
kell gondolnia.

Šefčovič alelnök (a jobb oldalon) átveszi a Right2Water 
kezdeményezéshez összegyűjtött több mint 1 millió aláírást 

tartalmazó petíciót.
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Kiváló minőségű uniós közszolgáltatásokra van 
szükségünk ahhoz, hogy belső piacunkon és külföl-
dön is képviselni tudjuk közös érdekeinket. Azonban 
a gazdasági válság nyomán a nemzeti közigazgatá-
sokhoz hasonlóan az EU adminisztratív struktúrája 
is reformokra szorult.

Reformjaink csökkentették az EU működtetésének 
költségeit, jelentősen jobb megtérülést biztosítva az 
európai polgárok befektetéseinek. Az EU tisztviselői 
testülete mindig is jóval szerényebb méretű volt a 
tagállami közigazgatásokénál: példaként említhető, 
hogy létszámunk 40%-kal elmarad Párizs városi 
köztisztviselőinek számától. 

Az uniós köztisztviselők bérei 2010 óta ténylegesen 
be vannak fagyasztva, és az EU 2017-ig 5%-kal 
csökkenti állományát. Költségvetésünknek mind-
össze 6%-át fordítjuk mindennapi adminisztratív 
költségekre, míg a fennmaradó 94% közvetlenül az 
uniós szakpolitikák végrehajtását szolgálja.

A polgárok belénk vetett bizalma döntéseink átlát-
hatóságának függvényében erősödik vagy gyengül. 
Ezért minden olyan érdekcsoport véleményét kikér-
jük, amely beleszólást szeretne szakpolitikáinkba, és 
minden oldal véleményét meghallgatjuk. 

Ezt szem előtt tartva két új kezdeményezés szüle-
tett: 

•  Az Európai Bizottság és az Európai Parlament 
közös átláthatósági nyilvántartása: ez a 
nyilvántartás a Brüsszelben lobbizó csoportok 
adatait tartalmazza, és a világon a legszélesebb 
körű információt nyújtó hasonló nyilvántartás.

•  Az új átláthatósági portál: ez utóbbi egyablakos 
rendszerben kínál hozzáférést minden, EU-val 
kapcsolatos információhoz.

Mindkét kezdeményezés hamar megerősödött. A 
becslések szerint eddig a Brüsszelben működő érin-
tett üzleti vállalkozások mintegy 75%-a és a nem 
kormányzati szervezetek 60%-a jegyeztette be 
magát. A polgároknak joguk van tudni, kik az uniós 
intézmények partnerei – ezt biztosítják számukra 
kezdeményezéseink.

AZ ÁTLÁTHATÓ UNIÓÉRT
Méltányos és nyílt eljárásokat dolgoztunk ki, amelyek lehetővé teszik
a polgároknak, hogy könnyen hozzájussanak az információkhoz.

A KÖLTSÉGHATÉKONY UNIÓÉRT
Az Európai Bizottság megreformálja saját működését, hogy az Európai Unióban 
az adófizetők pénze még nagyobb értékarányos megtérülést eredményezzen.
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„Egy társadalom
akkor tekinthető demokratikusnak,

ha intézményeinek működése 
átlátható és elszámoltatható.

Az átláthatóság az ellenőrizhetőség, 
és így végső soron

az elszámoltathatóság előfeltétele.”

Az EU költségvetésének mintegy 94%-át fordítja tagállami, 
illetve uniós határokon túlmutató projektek megvalósítására.

diákok,
tudósok, 
régiók, 
városok, 
gazdálkodók, 
civil szervezetek

stb.

6 %
uniós tisztviselői testület

94 %
európai vállalkozások,
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ollI reHn
Az Európai Bizottság alelnöke, a gazdasági ügyekért, a monetáris 
politikáért és az euróért felelős biztos

A PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI STABILITÁS VÉDELME
Az Európai Bizottság eredményesen fellépett a pénzügyi stabilitás védelméért, 
valamint a költségvetés és a gazdálkodás hitelének helyreállításáért.

Európa kivezetése
a válságból 

és a jövőalapjainak 
lerakása

A gazdasági válság a második világháború óta a 
legnagyobb közös kihívás elé állította gazdaságain-
kat és társadalmainkat, súlyos töréseket és nyug-
talanságot okozva Európában. Számos tagállamban 
évtizedeken át addig hagytak elmérgesedni bizo-
nyos régi keletű problémákat, amíg a lakosság és az 
állam eladósodottsága tarthatatlan szinteket ért el. 
A határozott politikai fellépésnek és az eddig példa 
nélkül álló európai szolidaritásnak köszönhetően 
sikerült elkerülni az államcsőd katasztrófa-forgató-
könyvét, és a vele járó, egész Európára nézve pusz-
tító társadalmi és gazdasági következményeket.

Létrehoztuk a világ legerősebb pénzügyi tűzfa-
lát, amely megóvja a tagállamokat a csődbe jutás 
örvényétől. Az uniós támogatási programok révén 
a pénzügyi segítségre szoruló országok lélegzethez 
jutottak, hogy rendezhessék soraikat. Az államkincs-
tárak fenntarthatóbb alapokra kerültek, és hosszú 
távra sikerült megerősíteni a versenyképesség és a 
növekedés alapjait.

Az EU kilábalóban van a válságból, és a világ is elis-
meri, hogy tagállamaink immár sokkal szilárdabb 
alapról indulnak el a munkahelyteremtés és a pol-
gárok tartós jólétének biztosítása útján.

Az EU lépéseket tesz a pénzügyi szolgáltatások ágazatának 
reformja és megszilárdítása érdekében.

©
 Reuters/BSIP
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A közelmúltbeli válság világméretű probléma, 
amelyre az Európai Unióban és globális szinten egy-
formán határozott választ kell találni. Az Európai 
Bizottság minden jelentősebb nemzetközi fórumon 
– köztük a G7-, a G8- és a G20-csúcsokon – jelen 
van, és élen jár a pénzügyi és gazdasági reformok, 
az átláthatóság növelése és a kereskedelem ösz-
tönzése terén, ismételten igazolva, milyen kulcssze-
repet játszik az EU a globális gazdaság megfelelő 
működésében. Az euró továbbra is a világ második 
számú tartalékvalutája a dollár után, és átváltási 
árfolyama a válság során figyelemre méltóan stabil 
maradt.

A válság rámutatott gazdaságaink és intézményi 
struktúráink gyenge pontjaira, ezért cselekednünk 
kellett, hogy orvosoljuk e problémákat. A tagállamok 
korábban példa nélkül álló, de nélkülözhetetlen erő-
feszítéseket tettek gazdaságaik rendbehozataláért. 
A válság óta hatékonyabb felügyeleti rendszerekkel 
és biztonsági hálókkal rendelkezünk, egyebek mel-
lett szigorítottuk a költségvetési szabályokat, jobban 
összehangoltuk a gazdaságpolitikákat, és egységes 
felügyelet alá vont bankuniót hoztunk létre, amely 
szükség esetén egységes mechanizmust alkalmaz a 
bankok szanálására vagy felszámolására.

A megújult gazdasági és monetáris unió jelenleg 
felkészült arra, hogy idejekorán fellépjen vagy rea-
gáljon az egyensúlytalanságok korrigálása, illetve 
a költségvetési és gazdaságpolitikák koordinálása 
érdekében.

Az euróövezet tovább terjeszkedett: Észtország 2011-
ben, Lettország 2014-ben csatlakozott, Litvánia pedig 
várhatóan 2015-ben csatlakozik hozzá.

STABIL EURÓ AZ ERŐS EURÓPÁÉRT  
Erősebb gazdasági struktúrát sikerült kiépítenünk - 18 tagállamával
az euróövezet nem egyszerűen túlélte a válságot, de kibővülve
és megerősödve néz szembe a jövő kihívásaival.  

EURÓPA ÉS A GLOBÁLIS VÁLSÁGKEZELÉS
Nemzetközi partnereinkkel együttműködve törekszünk megoldást találni 
a világgazdaság előtt álló kihívásokra.
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Az EU az összes jelentősebb nemzetközi fórumon, például a 
G20-csúcsokon is jelen van, és úttörő szerepet vállal

a gazdasági reformokban. 

Ma több mint 333 millió uniós polgár használja
fizetőeszközként az eurót.

©
 Reuters/BSIP
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JANEZ POTOČNIK 
Környezetvédelmi biztos

NAGYOBB ARÁNYÚ ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL ÉS A HULLADÉKTERMELÉS 
VISSZASZORÍTÁSÁVAL A MUNKAHELYTEREMTÉSÉRT
ÉS AZ IMPORTFÜGGŐSÉG CSÖKKENTÉSÉÉRT 
Évről évre kevesebb a lerakókba helyezett hulladék mennyisége.

Középpontban 
az európai 

környezetvédelem 
ügye

A gyártásból és a csomagolóanyagokból származó, 
valamint a kommunális hulladék mennyisége – min-
den várakozással ellentétben – csökkent a közel-
múltban. Az Európai Bizottság által kezdeménye-
zett szabályozásnak köszönhetően az EU-ban egyre 
inkább a mindennapok részévé válik az újrahasz-
nosítás: a kommunális hulladékoknak, a kidobott 
csomagolóanyagoknak, valamint az elhasználódott 
járműveknek egyre nagyobb hányadát hasznosítjuk 
újra, az elektromos és elektronikai berendezések 
hulladékait pedig egyre nagyobb arányban gyűjtjük 
be.

A hulladékgazdálkodás és az újrahasznosítás mun-
kahelyeket teremt. A hulladékgazdálkodással kap-
csolatos hatályos uniós jogszabályok teljes körű 
végrehajtása hozzávetőleg 400 000 munkahely 
létrejöttét fogja eredményezni az EU-ban. A hulla-
dékgazdálkodási ágazat éves forgalma emellett 42 
milliárd euróval fog nőni, az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás csökkentésével kapcsolatban 2020-
ra vállalt célértéknek pedig akár 30%-a már önma-
gában a meglévő szabályozásnak a hatására telje-
sül.

A hulladéktermelés visszaszorítása és az újrahasz-
nosítás révén többet tudunk kihozni a rendelkezé-
sünkre álló értékes erőforrásokból, javítani tudjuk 
az európai ipar erőforrás-hatékonyságát, miközben 
csökken a nyersanyagimporttól való függésünk, és 
javul versenyképességünk.

Európában egyre inkább a mindennapok részévé válik az 
újrahasznosítás: évről évre kevesebb a lerakókba helyezett 

hulladék mennyisége.
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Az Európai Bizottsághoz több száz panasz érkezik be 
a polgároktól és a civil szervezetektől. A Bizottság 
kivizsgálja a bejelentéseket, és mindent megtesz 
annak érdekében, hogy az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokat mindenki megfelelően alkalmazza. A 
szabályokat hathatós eszközökkel juttatja érvényre. 
Tevékenységének hála:  

•  negyedével csökkent (a 2008-as 36%-ról 2012-
ben 28%-ra) azoknak a területeknek az aránya, 
ahol a részecskefinomságú egészségkárosító 
szennyező anyagok mennyisége napi szinten 
meghaladja a határértéket;

•  1800 különböző rendű és rangú városban (a 
fővárosoktól kezdve a kisebb településekig) már 
megoldott a szennyvíz uniós normákat kielégítő 
kezelése;

•  2012-ben az uniós parti vizek 95,3%-a 
megfelelt a minőségi alapkövetelményeknek, a 
fürdővizeknek pedig 81,2%-a kiváló minősítést 
érdemelt ki.

A természet védelmével életminőségünket védjük. 
A biológiai sokféleségre vonatkozó európai uniós 
stratégia a természet megóvása jegyében szüle-
tett: gondoskodik arról, hogy természeti értékeinket 
fenntartható módon kezeljük és hasznosítsuk, ha 
pedig károsodnak, lehetőségeinkhez mérten helyre-
állítsuk őket, vagy javítsunk állapotukon. A Natura 
2000 hálózat Európa legértékesebb természeti kin-
cseit fogja össze. Ma már 27 000 élőhely tartozik a 
védelme alá.

Itt nem csak a környezet védelme a tét: mindany-
nyiunk közös érdeke, hogy legyen tiszta ivóvizünk, 
tiszta levegőnk, termékeny termőtalajunk, fajokban 
gazdag, változatos élőhelyeink. Az európai termé-
szetgazdálkodás az eddigiek során 4,4 millió mun-
kahelyet hozott létre, a tevékenységekből származó 
éves forgalom pedig eléri a 405 milliárd eurót.

EURÓPA TERMÉSZETI KINCSEINEK VÉDELME
Sokat tettünk Európa páratlan természeti értékeinek megóvása és 
gazdagítása érdekében.

HATHATÓS KÖRNYEZETVÉDELMI JOGSZABÁLYOK RÉVÉN JAVULT 
VIZEINK ÉS A LEVEGŐ MINŐSÉGE
Azon dolgoztunk és dolgozunk, hogy a levegő- és a vízszennyezés 
csökkentése révén védelmezzük az emberek egészségét.
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Potočnik biztos és Ivan Patzaichin többszörös olimpiai bajnok 
az ökoturizmust és a fenntartható fejlődést népszerűsíti

a romániai Duna-deltában.

Potočnik biztos újrahasznosított mobiltelefon-alkatrészekből 
készült aranyrudat tart a kezében egy belga

újrafeldolgozó üzemben.
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anDrIs PIeBalGs
Fejlesztési biztos

AZ EU A SZEGÉNYSÉG ELLENI VILÁGSZINTŰ KÜZDELEM ÉLVONALÁBAN
A gazdaság lassulása ellenére az EU továbbra is élen jár a világban a fejlesztési 
támogatások terén, a szegénység felszámolására irányuló világszintű küzdelem 
keretében nyújtott támogatásoknak több mint a felét biztosítva.

A szegénység 
világszintű 

felszámolása

Az ENSZ millenniumi fejlesztési céljainak legfőbb 
támogatójaként az Európai Bizottság segített visz-
szaszorítani a szegénységet a világban, milliók éle-
tét mentve meg. 2012-ben például az EU és tagálla-
mai 55 milliárd eurót fordítottak hivatalos fejlesztési 
segélyekre. Az uniós fejlesztési segélyeknek köszön-
hetően az elmúlt évtizedben:

•  közel 14 millió gyermek részesülhetett alapfokú 
oktatásban;

•  több mint 70 millió ember jutott ivóvízhez;
•  46,5 millió ember jutott élelmezési célú pénzbeli 

vagy természetbeni segélyhez;
•  7,5 millió szüléshez asszisztált képzett egész-

ségügyi munkaerő, édesanyák és újszülöttek 
életét mentve meg.

Jogosan lehetünk büszkék minderre: az itt élő pol-
gárok 80%-a gondolja úgy, hogy az Európai Uniónak 
folytatnia kell a fejlődő országok megsegítését.

Továbbra is az EU és tagállamai adják a legtöbb hivatalos 
fejlesztési támogatást a világon.

2012. évi nettó ODA-kifizetések (milliárd EUR)

EU USA Japán Kanada

55,2

23,9

8,3
4,4
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A segélyezés elengedhetetlen a szegénység felszá-
molásához, de a mai világban nem érheti el a célját, 
ha más szakpolitikák nem adnak hozzá megfelelő 
hátteret, vagy adott esetben kioltják eredményeit. 
Néhány konkrét példa az Európai Bizottság e téren 
elért vívmányaira:

•  Az adócsalás elleni küzdelem: az 
elszámoltathatóságról és az átláthatóságról 
szóló, áttörést hozó uniós jogszabály segíti az 
adóelkerülés és a korrupció elleni küzdelmet, 
és biztosítja, hogy a polgárok élvezhessék az 
általuk megtermelt javakat;

•  A föld erdőinek védelme: egy új uniós jogszabály 
megtiltja az illegálisan kitermelt faanyagok 
importját;

•  A halászati ágazat védelme: a közös halászati 
politika reformja garantálja, hogy a halászati 
megállapodások minden esetben egyértelmű 
előnyökkel járjanak a helyi népességre nézve.

Ez a szemlélet adja a gerincét az Európai Bizottság 
ún. „Változtatási programjának“, amely arra vállal-
kozik, hogy a feltörekvő gazdaságokkal jellemez-
hető, gyorsan változó világ kívánalmaihoz mérten 
korszerűsíti a segélyezési politikát.

A jövőben az EU által nyújtott segélyek 70%-a a 
legszegényebb országokhoz, köztük olyan, konfliktu-
soktól vagy természeti katasztrófáktól sújtott orszá-
gokhoz kerül, mint Mali, Szomália, a Közép-Afrikai 
Köztársaság vagy Haiti, ahol az EU vezető szerepet 
játszik a béke és a fejlődés megteremtésében.

Segélyezési tevékenységeinket azokra a területekre 
összpontosítjuk, amelyek a változások és a gazda-
sági növekedés motorjai lehetnek, például a kor-
mányzásra, a mezőgazdaságra, az energiaágazatra, 
az egészségügyre és az oktatásra. A segélyezett 
országokat teljes jogú partnerként bevonjuk e tevé-
kenységekbe. Ahogy egy zimbabwei iskola falára 
festett felirat hirdeti: „Amit értünk teszel, de nélkü-
lünk, az nem értünk van“.

Új auditálási és ellenőrzési eljárásokat alakítottunk 
ki, hogy minden elköltött eurót nyomon követhes-
sünk, és a tényleges eredményeket összevethessük 
az elvárt eredményekkel.

AZ UNIÓS SEGÉLYRENDSZER HATÉKONYSÁGNÖVELŐ REFORMJA
A segélyeket a leginkább rászoruló országokba és azokra a területekre 
koncentráltuk, ahol a legnagyobb hatást fejthetik ki.

A TÖBBI UNIÓS SZAKPOLITIKA RÉSZVÉTELE A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK 
SZEGÉNYSÉG FELSZÁMOLÁSÁRA IRÁNYULÓ ERŐFESZÍTÉSEINEK 
TÁMOGATÁSÁBAN
Az elmúlt években az EU hatalmas előrelépéseket tett abba az irányba, 
hogy valamennyi uniós kezdeményezés tekintettel legyen a fejlődő 
országok szükségleteire.
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Pielbags biztos és Martelly elnök szimbolikusan megkezdi egy 
új út építéséhez szükséges földmunkákat 2012-ben, két évvel 

a Haitit sújtó pusztító földrengés után.

Erdeink védelmében az uniós jogszabályoknak megfelelően 
tanúsítani kell a faanyagok kitermelésének jogszerűségét.
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MICHel BarnIer
A belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos

AZ EGYETEMES NÖVEKEDÉS ALAPJA A STABIL PÉNZÜGYI RENDSZER
Olyan szabályrendszert vezettünk be, amely biztosítja, hogy a bankok 
nagyobb körültekintéssel és teherbírással tudják kezelni az esetleges 
jövőbeni gazdasági sokkhatásokat.

Az egységes 
piac a polgárok 
szolgálatában

A válság éveiben a bankok kimentése súlyos terhet 
rótt az adófizetőkre. Többé azonban nem engedhet-
jük meg, hogy a pénzintézetek helytelen gyakorlata-
inak és megfontolatlan kockázatvállalásának árát a 
polgárok fizessék meg. Az Európai Bizottság ezért új 
szabályok bevezetésére tett javaslatot, és ezzel az 
EU a G20-csoporton belül a probléma globális meg-
oldását célzó törekvések élére állt. Ezen szabályok 
értelmében:

•  a bankoknak tartalékot kell képezniük a gazdasági 
visszaesések idejére;

•  a pénzintézeteknek emellett egy közös, az 
esetleges pénzügyi nehézségek enyhítésére 
szolgáló alaphoz is hozzá kell járulniuk 
befizetőként;

•  a polgárok banki megtakarításai (bankszámlánként) 
100000 euróig védelem alatt állnak a bank csődje 
esetén is;

•  megkezdte a működését egy olyan átfogó 
rendszer, amely lehetővé teszi a pénzintézetek 
tevékenységeinek felügyeletét és a szabályok 
érvényesítését.

Új szabályok vannak érvényben a kockázat mérté-
két csökkentő gyakorlatok ellen is, többek között a 
fedezeti alapok és a bankárok prémiumai vonat-
kozásában. Azon euróövezetbeli bankok számára, 
amelyeknél hatványozott annak kockázata, hogy 
a hatások több országra is tovagyűrűznek, létre-
hoztunk egy olyan bankuniót, melynek felügyeletét 
egyetlen szerv látja el, valamint egységes rendszert 
alakítottunk ki a szerkezetátalakítás vagy felszámo-
lás esetére.

Új szabályok léptek életbe, hogy a bankok ne vállalhassanak túlzott 
mértékű kockázatot, és felkészültebben birkózzanak meg a nehéz-

ségekkel, ha ismét válsághelyzet alakulna ki a gazdaságban.
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A szabadalom feljogosítja tulajdonosát arra, hogy 
megtiltsa találmányának engedély nélküli előál-
lítását, használatát, vagy értékesítését. Az Euró-
pai Bizottság kitartóan küzdött a megállapodásért, 
amely előnyös a gazdaság, a vállalkozások és a 
fogyasztók szempontjából is. Az európai szabada-
lom emellett ösztönző erőt fog jelenteni a kutatók 
és az innovatív megoldásokba beruházó vállalkozá-
sok számára, ezáltal pedig hozzájárul a növekedés-
hez és erősíteni fogja versenyképességünket a nem-
zetközi porondon.   

Az egységes piac mindannyiunk számára előnyös: 
a fogyasztók nagyobb választékhoz, valamint jobb 
minőségű és kedvezőbb ár-érték arányú termékek-
hez jutnak általa, a cégek előtt pedig egy 500 millió 
fős piacot nyit, ahol termékeiket és szolgáltatásaikat 
értékesíthetik. Ezzel tehát mindenki egyaránt jól jár. 
Ezt szem előtt tartva számos további lépést tettünk az 
egységes piac elmélyítése érdekében. Többek között 
létrehoztunk egy keretprogramot a szociális vállal-
kozások ösztönzése érdekében, amelyek az összes 
új vállalkozás egynegyedét teszik ki. Intézkedéseket 
vezettünk be annak érdekében is, hogy a polgárok ki 
tudják aknázni a lehetőségek sokaságát:

•  a szakmai kártya például megkönnyíti a 
készségek Unión belüli elismertetését;

•  az egész EU-ra kiterjedő álláskeresési portál 
működik (az EURES);

•  a polgárok ma már bárhol az Unióban nyithatnak 
alapszintű bankszámlát;

•  emellett pedig felléptünk a cégeket megkárosító, 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, a 
termékhamisítás és az iparjogvédelmi jogok 
megsértése ellen is.

AZ EGYSÉGES PIAC KITELJESÍTÉSE 
Minden tevékenységi területen, így például a közlekedés, a digitális 
gazdaság, a távközlés és az energia tekintetében is sikerült nyitottabbá 
tennünk az egységes piacot.

EURÓPAI SZABADALMI VÉDELEM
Több mint 30 évnyi vita után sikerült létrehozni az európai szabadalmak 
rendszerét. Az európai vállalkozások, beleértve a kis- és középvállalkozásokat 
is, ezentúl uniós szintű szabadalmat jegyeztethetnek be kreatív megoldásaikra, 
ráadásul versenyképes áron, a korábbinál egyszerűbb és gyorsabb eljárással.
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Az egységes piac kiteljesítése további előnyöket tartogat
a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak egyaránt.

Európa kutatói és vállalkozásai az uniós szabadalom
bevezetésével ösztönzést kapnak arra, hogy a növekedés 

alapját adó innovációba fektessenek.
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anDroulla VassIlIou
az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért 
felelős biztos

BEFEKTETÉS A FIATALOK KÉPESSÉGEINEK FEJLESZTÉSÉBE 
A korábbinál több pénzt ruháztunk be az oktatásba és a képzésbe, 
miközben a tagállamok az államháztartás konszolidálására kényszerültek.

Oktatás, képzés
és kreativitás

az eredményesség 
jegyében

Nem szabad, hogy a fiatalok oktatása és képzése 
pénzkérdés legyen. Az Európai Bizottság ezért nem 
fagyasztotta be az ilyen célú befektetéseket, még 
ha több tagállamnak húznia is kellett a nadrágszí-
jon. Célzottabbá tettük a finanszírozást, s ezáltal 
több fiatal számára biztosítottuk a továbbtanulás 
lehetőségét, és elértük, hogy kevesebb diák hagyja 
ott az iskolát a tanulmányok lezárása vagy képesí-
tés megszerzése nélkül.

A 2014-ben indult Erasmus+ program a következő 
hét évben már 15 milliárd euróból gazdálkodhat, 
ami a korábbi költségvetésnél 40%-kal több. Ilyen 
mértékben még egyetlen uniós program forrásai 
sem növekedtek. A programnak köszönhetően négy 
millió fiatalnak adatik meg a lehetőség, hogy kül-
földön tanuljon, vegyen részt szakmai gyakorla-
ton, vagy végezzen önkéntes munkát, ennek során 
javítsa nyelvtudását és új készségeket sajátítson el. 
Mindez növeli az esélyét annak, hogy később sikere-
sen el tudnak majd helyezkedni. 

A program hitelgarancia-rendszerrel bővült, így a 
hallgatók anyagi hátterüktől függetlenül a mes-
terfokozat megszerzésének teljes időtartama alatt 
külföldön tanulhatnak; a programon belül nagyobb 
hangsúlyt és elismerést kapott az informális és a 
nem formális tanulás; az egyetemek, a szakkép-
zési intézmények és az üzleti vállalkozások közötti 
partnerségek pedig szorosabbra fűzték az oktatási 
intézmények és a munkaerőpiac kapcsolatát.

A Bizottság továbbra is biztosít forrásokat az oktatása és 
a képzésre, miközben több tagállam is lefaragott ilyen célú 

költségvetéséből.
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A kulturális és a kreatív ágazat az EU GDP-jének 
körülbelül 4,5%-át hozza létre, és több mint 8 mil-
lió embernek ad munkát. Hiszünk abban, hogy ezek 
az ágazatok tovább növekedhetnek, nem utolsósor-
ban a közel 1,5 milliárd euróra megnövelt költség-
vetésű új „Kreatív Európa” program támogatásának 
hatására. A program keretében 250 000 európai 
művész, 2000 filmszínház, 800 filmalkotás és 4500 
könyvfordítás részesül pénzbeli támogatásban.

Rendszert állítunk fel annak érdekében, hogy egyfe-
lől a kultúra területén tevékenykedő kisvállalkozá-
sok gond nélkül banki hitelekhez jussanak, másfelől 
az ilyen hiteleket biztosító pénzintézetek fel tudják 
mérni az ágazatban rejlő üzleti potenciált.

A kulturális csereprogramok mára a szomszédos 
országokkal és a világ más országaival fenntartott 
kapcsolatok elválaszthatatlan részét képezik. Az EU 
és Kína közötti magas szintű, népek közötti párbe-

széd példaértékű ebben a tekintetben: hidat épít az 
uniós és a kínai diákok, művészek és kulturális szak-
emberek között az együttműködéshez.

Szemléletváltásra van szükség Európában az inno-
vációt illetően. Az Európai Bizottság ezt felismerve 
több forrást bocsátott az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet (EIT) és a Marie Skłodows-
ka-Curie-cselekvések (MSCA) rendelkezésére.

Az EIT eddig több mint 100 vállalkozás beindításá-
ban működött közre, a tudományos ismereteket vál-
lalkozói tanulmányokkal ötvöző, új posztgraduális 
képzését pedig már 1000 diák elvégezte. 2010 óta 
az EIT tudományos és innovációs társulásainak ber-
kein belül rangos egyetemek és kutatóintézetek a 
vállalkozásokkal és az ágazatok képviselőivel szoros 
együttműködésben keresnek megoldásokat korunk 
társadalmi kihívásaira.

Az MSCA költségvetését 40%-kal megnöveltük, 
amely így az elkövetkezendő hét évben 6 milliárd 
euróval tudja majd támogatni több mint 65 000 
kutató, köztük csaknem 26 000 PhD-hallgató mun-
káját.

A JÖVŐ VÁLLALKOZÓINAK KÉPZÉSE
Több pénzt fordítottunk arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a kutatói 
közösséget és a vállalkozói szférát.      

AZ EURÓPAI MŰVÉSZEK ÉS ALKOTÓK NEMZETKÖZI MEGISMERTETÉSE
Jelentősen megnöveltük az európai művészek és alkotók támogatását.
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A tudományos ismereteket vállalkozói tanulmányokkal ötvöző, 
új posztgraduális képzések számos új vállalkozás beindítását 

eredményezték.

A kulturális és a kreatív ágazatnak nyújtott támogatás
meghozza gyümölcsét.
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alGIrDas ŠeMeTa
Az adó- és vámügyért, a statisztikákért, az ellenőrzésért és a csalás 
elleni küzdelemért felelős biztos

A MAGÁNSZEMÉLYEK ÉS A VÁLLALKOZÁSOK ADÓTERHEINEK 
IGAZSÁGOSABB MEGOSZTÁSA
Uniós és nemzetközi viszonylatban egyaránt szigorítottuk az adócsalás 
és az adókijátszás elleni szabályokat.

Az uniós
adófizetők
hatékony
védelme

Az Európai Bizottság az európai uniós és a nemzet-
közi színtéren is azért küzd, hogy átláthatóbbá váljon 
az adózás és méltányosabb legyen az adóverseny. 
Azon munkálkodunk, hogy felszámoljuk az adótitko-
kat és az adóparadicsomokat, valamint hogy véget 
vessünk a társasági adók kijátszásának. Az Európai 
Bizottság ambiciózus cselekvési tervet dolgozott 
ki az adóügyi szabályok szigorítása és a kiskapuk 
bezárása érdekében. Az így létrehozott új keretrend-
szer azt a célt szolgálja, hogy visszajuttassa a kasz-
szákba azt a több milliárd eurónyi közpénzt, amely-
lyel az adócsalók évről évre megrövidítik az államot.

Egy adórendszer akkor igazságos, ha mindenki viseli 
a terheket. Az Európai Bizottság által javasolt pénz-
ügyi tranzakciós adó (az ún. „Robin Hood” adó) pon-
tosan ezt a célt szolgálja.  Ez az adónem az uniós 
polgárok osztatlan támogatását élvezi, és beve-
zetését számos tagállam saját ügyének tekinti.  A 
digitális gazdaság hatékony adóztatásával kapcso-
latban is megmozgattuk a jogalkotás fogaskerekeit, 
de ügyelünk arra, hogy a fejlődést ne hátráltassák 
túlzott adóterhek.

„Az EU az adócsalás elleni küzdelem élére állt. Azt 
szorgalmazza, hogy világszerte nagyobb átlátható-
ság érvényesüljön az adóügyek terén. Lejárt a bank-
titkok ideje.”

Az EU az adócsalás elleni küzdelem élére állt. Azt szorgalmaz-
za, hogy világszerte nagyobb átláthatóság érvényesüljön az 

adóügyek terén.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en
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A Bizottság hathatósabb eszközöket vetett be a csalá-
sok kiszűrése és az uniós költségvetés védelme érde-
kében. Az Európai Bizottság különösen büszke arra a 
kezdeményezésére, melynek célja az Európai Ügyész-
ség létrehozása. Amint a hivatal megkezdi működését, 
az uniós támogatásokkal visszaélő kedvezménye-
zettek számíthatnak arra, hogy ügyeiket aprólékosan 
kivizsgálják, büntetőeljárás indul ellenük, és bíróság 
előtt kell felelniük tetteikért. Az ügyészség becslések 
szerint évente mintegy 2500 ügyet fog tárgyalni.

Ezen túlmenően hathatósabb visszatartó erejű intéz-
kedésekre, köztük az EU egészében összehangolt 
szankciókra tettünk javaslatot az EU pénzügyi érdekeit 
sértő bűncselekmények megelőzése céljából. Átszer-
veztük az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), hogy a 
lehető legteljesebb mértékben élhessen hatáskörével. 
A csalás elleni küzdelem új ciklusát vezettük be, mely-
lyel azok munkáját segítjük, akik napi szinten foglal-
koznak uniós pénzeszközökkel.

A Bizottság javaslatainak köszönhetően a több tag-
államban is tevékenykedő társaságok egységes 
héabevallást tölthetnek ki, és ezzel évente összesen 
15 milliárd eurót takaríthatnak meg. Ha élnek az 
elektronikus számlázásra vonatkozó új héaszabá-
lyok által biztosított lehetőségekkel, az Európai Uni-
óban működő vállalkozások 18 milliárd eurót tudnak 
megspórolni. A kisvállalatok speciális igényeire való 
tekintettel a héaszabályok jóval rugalmasabbak let-
tek. A vállalkozások körében kedvező fogadtatásra 
talált a közös konszolidált társaságiadó-alapra 
vonatkozó javaslat is, mert az a költségcsökkentés 
és az eljárások egyszerűsítésének eszköze.  

Az uniós vámrendszer korszerűsítésével – melynek 
a páneurópai elektronikus vámkörnyezetre való 
átállás is része volt –, hozzájárultunk ahhoz, hogy a 
kereskedelem gyorsabb, zökkenőmentesebb és biz-
tonságosabb legyen. A fentieken túlmenően meg-
növeltük a vámhatóságok mozgásterét ahhoz, hogy 
szigorúan fel tudjanak lépni az áruk hamisításával 
és csempészésével szemben. Ezáltal nagyobb fokú 

védelmet biztosítunk a jogszerűen működő vállalko-
zások számára, és a versenyfeltételeket is kiegyen-
lítettebbé tettük.

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
Leegyszerűsítettük az európai uniós adó- és vámrendszereket, és 
ezzel számottevően csökkentettük a bürokráciát és a vállalkozások 
adminisztratív terheit. 

AZ ADÓFIZETŐK PÉNZÉNEK HATÉKONYABB VÉDELMEZÉSE 
Megerősítettük az adófizetők pénzének védelmét szolgáló eszközöket,
és elejét vettük az uniós pénzek szabálytalan felhasználásának.
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Semeta biztos ellátogat a finn-orosz határon működő
Vaalimaa vámházba.

Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF vizsgálja ki az uniós 
költségvetés kárára elkövetett csalásokat és az európai 

intézményekben esetlegesen felmerülő korrupciót, valamint 
dolgozza ki az Európai Bizottság csalás elleni politikáját. 
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Karel De GuCHT
Kereskedelmi biztos

NYITÁS ÚJ PIACOK FELÉ
Minden eddiginél több külső piacot nyitottunk meg, ami az EU-ban
és kereskedelmi partnereinknél egyaránt a kereskedelem élénkülését
és a gazdaság növekedését eredményezi. 

A kereskedelem
a jólét, a stabilitás 

és a fejlődés 
szolgálatában

Az Európai Bizottság közreműködött a Dél-Koreával, 
Peruval, Kolumbiával és Közép-Amerikával folytatott 
kereskedelem akadályainak felszámolásában. Szá-
mos kereskedelmi megállapodást sikerült tető alá 
hoznia az Unió keleti partnereivel, köztük Ukrajná-
val, továbbá Kanadával, Nyugat-Afrikával és a karibi 
országokkal.  

Emellett három országgal – az Egyesült Államok-
kal, Japánnal, valamint Kínával – tárgyalóasztalhoz 
ültünk stratégiai jelentőségű szabadkereskedelmi 
megállapodások (illetve Kína esetében beruházási 
megállapodás) megkötése céljából. Ha mindezek a 
kezdeményezések célba érnek, 2,2%-kal – azaz 275 
milliárd euróval – növelhetik az EU GDP-jét.  

Számos, az uniós vállalkozások számára kedvező 
megállapodás született, melyek többek között lehe-
tővé teszik a részvételt az EU-n kívüli kormányzati 
közbeszerzési pályázatokon. Ezzel párhuzamosan 
sikerült megvédeni érdekeinket a piactorzító törek-
vésekkel élő harmadik országokkal szemben. 

De Gucht biztos, Barroso elnök és Obama amerikai elnök a 
2011. évi EU–USA csúcstalálkozón.
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Amikor a kínai napelemek csaknem elárasztották az 
uniós piacot és a termékek kapcsán nyújtott tisz-
tességtelen támogatások Európa napelemgyártó 
iparágának összeomlásával fenyegettek, az Európai 
Bizottság tárgyalások útján megoldást talált, mini-
mális exportárat írva elő a kínai vállalkozásoknak a 
piac stabilizálása érdekében. 

A nyersanyagokhoz, például – a csúcstechnológiák-
tól az autógyártásig számos iparágban felhasznált – 
ritkaföldfémekhez való jobb hozzáférésért folytatott 
küzdelem során a Kereskedelmi Világszervezet két 
ügyben is a javunkra ítélt Kínával szemben. 

Emellett új kezdeményezést indítottunk az uniós 
piacvédelmi eszközök kiszámíthatóságának és átlát-
hatóságának növelése érdekében.

A kereskedelem fejlődése képes kiemelni a 
fejlődő társadalmakat a szegénységből. Az 
Európai Bizottság 2010 óta folyamatosan 
felülvizsgálja vámkedvezményeit (általános 
vámkedvezmény-rendszerét), hogy a rászoruló 
fejlődő országok az EU piacaira irányuló tevé-
kenységeik során ténylegesen élhessenek a 
kedvezményes vámok előnyeivel. 

Miután egy bangladesi textilüzemben bekövet-
kezett tragédia rávilágított az EU-n kívüli mun-
kakörülmények kíméletlen valóságára, az Euró-
pai Bizottság korábban példa nélkül álló közös 
kezdeményezést indított a Nemzetközi Munka-
ügyi Szervezettel a bangladesi munkakörülmé-
nyek javításáért. 

Az alapvető feldolgozóipari termékek fenntart-
ható, konfliktusmentes kereskedelmének előse-
gítése érdekében az EU rendszert dolgozott ki 
az ásványkincsek felelősségteljes beszerzésére. 

Emellett szerepe van abban is, hogy 2013 
decemberében megszületett a kereskedelmi 
eljárások egyszerűsítéséről szóló, többoldalú 
bali megállapodás, amely évente megközelítő-
leg 325 milliárd dollár megtakarítást eredmé-
nyez a fejlődő országok számára azáltal, hogy 
mentesíti őket a vámügyletekhez kapcsolódó 
egyes adminisztratív költségektől.

A TISZTESSÉGESEBB ÉS FENNTARTHATÓBB KERESKEDELEM ELŐSEGÍTÉSE
Célunk az, hogy a kereskedelem a szegényebb gazdaságok gyarapodását 
is szolgálja.

AZ EURÓPAI KERESKEDELMI ÉRDEKEK KÉPVISELETE
Következetesen felléptünk az EU vállalkozásainak védelmében, ha arra a 
kereskedelem szabályainak felrúgása miatt szükség volt.  
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De Gucht biztos és Gau Hucseng, Kína kereskedelmi
minisztere a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról szóló 

egyetértési megállapodás aláírásakor Pekingben.

De Gucht biztos és Dipu Moni, Banglades külügyminisztere 
Genfben.
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MáIRE GEOGhEGAN-QuINN       
A kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős biztos

AZ INNOVÁCIÓ JOBBÁ TESZI MINDENNAPJAINKAT
Erőfeszítéseinknek hála a kutatásra szánt költségvetési keret 30%-
kal nőtt. Ezzel a Horizont 2020 az eddigi legnagyobb uniós kutatási 
programmá nőtte ki magát.

A kutatás
és az innováció 
munkahelyeket 

teremt

A kutatás és az innováció hozzájárulhat ahhoz, hogy 
megoldást találjunk korunk számos jelentős kihí-
vására, pl. az éghajlatváltozásra, az energiaellátás 
szűkösségére és az élelmiszerhiányra. Mivel felet-
tébb összetett kihívásokról van szó, melyek keze-
lése meghaladja az egyes országok és vállalkozások 
képességét, együttes fellépésre van szükség. Ezért 
hoztuk létre a nagyszabású Horizont 2020 kutatási 
és innovációs keretprogramot, amelynek céljaira az 
elkövetkező 7 évben 80 milliárd euró áll majd ren-
delkezésre. A Horizont 2020 az eddigieknél nagyobb 
mértékben fog összpontosítani arra, hogy kézzel-
fogható eredmények szülessenek olyan fontos terü-
leteken, mint az antibiotikumok új generációjának 
kifejlesztése vagy a közlekedési rendszerek környe-
zetkímélőbbé és biztonságosabbá tétele.

Emellett el fogjuk mélyíteni az együttműködést 
nemzetközi partnereinkkel, többek között a tenger-
kutatás területén, a nemrég létrejött atlanti-óceáni 
kutatási szövetség keretében.

Számos uniós kutatási projekt középpontjában a megújuló 
energiaforrások állnak.

©
 Fotolia.com
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Elgondolásokra, ötletekre szükség van ugyan, de azok 
mit sem érnek, ha nem kerül sor megvalósításukra, ha 
nem lesznek belőlük értékesíthető termékek, alkalma-
zások, ha nem válnak a vállalkozások és a háztartá-
sok hasznára. Ezért az Európai Bizottság csökkentette 
a kutatási programjainkhoz kapcsolódó adminisztratív 
teendőket, többek között 30%-kal lerövidítette a pro-
jektek elindításához szükséges időt. Ezenkívül növeltük 
a köz-magán társulások által igénybe vehető uniós 
pénzforrásokat olyan területeken, mint a repüléstech-
nika és az elektronika. Ezt az intézkedést jól kiegészíti az 
Innovatív Unió létrehozására irányuló kiemelt kezdemé-
nyezésünk. Ugyanez vezérelt bennünket abban is, hogy 
megállapodásra jussunk az egységes európai uniós sza-
badalomról, és létrehozzuk a „kockázatitőke-befektetési 
útlevelet”. Hiszen a kockázatok és az esetleges kudarcok 
vállalása nélkül nem lehet egyről a kettőre jutni.

Twitter: @innovationunion

A tudás az új globális valuta. Európának vezető 
szerepet kell vállalnia az innovációban ahhoz, hogy 
versenyben tudjon maradni világszinten, valamint 
új és jobb munkahelyeket tudjon létrehozni. Az EU 
az élmezőnyben van a globális innovációs verseny-
ben, és hamarosan utolérheti az USA-t és Japánt. 
Dél-Korea azonban messze előttünk jár, Kína pedig 
felzárkózóban van. A legaggályosabb mégis az, hogy 
fokozatosan vesztünk pozíciónkból a kutatás finan-
szírozása terén: jelenleg mindössze a GDP 2%-át 
szánjuk erre a célra. Ezért olyan fontos, hogy tartsuk 
magunkat a 3%-os célértékhez.

Nemcsak arra helyezzük a hangsúlyt, hogy többet 
költsünk kutatásra, hanem arra is, hogy a rendel-
kezésre álló összegeket jobban használjuk fel. Az 
Európai Kutatási Térség létrehozásával megteremt-
jük a feltételeit annak, hogy az EU megreformálja 
kutatási és innovációs rendszerét, és megvalósítsa 
az újszerű, előremutató ötletek egységes piacát 
kontinensünkön. Ehhez az kell, hogy összehangoljuk 
innovációs erőfeszítéseinket, nyitottabbá és mél-
tányosabbá tegyük a finanszírozást és a munka-

erő-felvételt, fokozottan érvényre juttassuk a nemek 
közötti egyenlőség elvét, és növeljük a fiatal kutatók 
előtt álló lehetőségeket.

EURÓPA VILÁGSZINTEN VEZETŐ SZEREPRE TÖREKSZIK AZ INNOVÁCIÓ 
TERÉN
Megállapodtunk abban, hogy 2020-ra az EU a kutatásba és az innovációba 
történő befektetések mértékét az uniós GDP 3%-ára fogja növelni.

AZ ELGONDOLÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA
Megkönnyítettük a gazdasági szereplők, kiváltképp a kis- és középvállalkozások 
számára, hogy elképzeléseiket kézzelfogható piaci termékké alakítsák,
és azokkal megjelenjenek a piacon.
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Európa szoros versenyben áll az innovációs teljesítmény
és teljesítménynövekedés terén világelső országokkal.

Uniós köz-magán társulás dolgozik „A jövő gyárai” elnevezésű 
kezdeményezés megvalósításán.
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Az innovációs teljesítmény éves átlagos növekedése
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JanusZ leWanDoWsKI
A pénzügyi programozásért és a költségvetésért felelős biztos 

1000 MILLIÁRD  EURÓS BEFEKTETÉS A KÖVETKEZŐ HÉT ÉV SORÁN
Elértük, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó uniós 
költségvetés a hétéves időszakban egy billió eurót szánjon gazdasági
és társadalmi beruházásokra, így javítva az európai polgárok életminőségét.

A szilárd
és megbízható 

költségvetés teszi
az EU-t is erőssé

Ennyi pénzre van ugyanis szüksége a mintegy 20 millió 
európai kis- és középvállalkozásnak, 100 000 városnak 
és régiónak, több ezer egyetemnek és laboratóriumnak 
és az uniós források egyéb kedvezményezettjeinek.

A szilárd és megbízható költségvetés teheti az EU-t is 
erőssé. Az új költségvetés modernebb, nagyobb hang-
súlyt helyez a gazdasági növekedésbe, a kutatásba és 
az oktatásba való beruházásra, a humanitárius segít-
ségnyújtásra és az ifjúsági munkanélküliség elleni küz-
delemre.

Az új hétéves uniós költségvetés egy billió eurót fordít majd 
a gazdasági növekedés, a kutatás és az oktatás céljaira, 

valamint az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelemre és a 
humanitárius segítségnyújtásra.
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Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy közérthetőbb 
és egyszerűbb pénzügyi szabályok kidolgozása 
révén megkönnyítsük az uniós forrásokhoz való hoz-
záférést. Átfogóan felülvizsgáltuk és módosítottuk 
az EU költségvetéséből származó forrásokra alkal-
mazandó általános pénzügyi szabályokat.

 Az egyszerűség az elszámoltathatóság 
szempontjából is előnyös. Az Európai Bizottság úgy 
döntött, hogy az uniós támogatásokat 90 napon 
belül ki kell fizetni minden kedvezményezettnek. A 
dokumentumokat már elektronikus úton kell benyúj-
tani, amitől kevesebb lett a papírmunka, kevesebb 
irat vész el, és áttekinthetőbbé vált a pénzgazdálko-
dás ellenőrzése.

Az EU költségvetése a válság legyőzését szolgálja. 
Célja a reálgazdaság erősítése révén húzni ki az 
európai kontinenst a recesszióból. 2007 óta lega-
lább 600 000 munkahely jött létre a vidékfejlesztési 
és a kohéziós alapokból nyújtott támogatások révén. 
További 174 000 munkalehetőség nyílt meg 2011-
ig a kutatási és fejlesztési pályázati felhívások nyo-
mán. Az EU-s alapokból 80 000 induló vállalkozás 
és mintegy 200 000 kis- és középvállalkozás jutott 
támogatáshoz 2012 végéig. Az uniós pénzek lehe-
tővé tették a diákcsere-programok folytatását, és 
hozzájárultak ahhoz, hogy az Unió külső határain 
elhelyezkedő tagállamok kezelni tudják a bevándor-
lást.

Mindezt annak ellenére értük el, hogy az uniós költ-
ségvetés a tagállamokéhoz képest csekély: az éves 
európai összterméknek mindössze 1%-át teszi ki, és 
polgáronként kevesebb, mint napi egy euróból gaz-
dálkodik.

AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS A VÁLSÁGBÓL VALÓ KILÁBALÁS 
SZOLGÁLATÁBAN
Az új többéves pénzügyi keret középpontjában a növekedés
és a foglalkoztatás előmozdítása áll.     
  

EGYSZERŰ ÉS KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ PÉNZÜGYI SZABÁLYOK 
KIALAKÍTÁSA
Egyszerűbb szabályokat, újszerű rendszereket és költségkímélőbb 
eljárásokat vezettünk be.   
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A szabályok egyszerűbbek lettek, a rendszerek korszerűbbek, 
az eljárások pedig kevésbé költségesek, így az uniós források 
könnyebben eljutnak oda, ahol a legjobban hasznosulhatnak.

Az uniós költségvetés az éves európai összterméknek mind-
össze 1%-át teszi ki, és polgáronként kevesebb, mint napi egy 

eurót jelent.

Éves uniós össztermék
1%-os uniós költségvetés
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MarIa DaManaKI
Tengerügyi és halászati biztos

A FENNTARTHATÓ HALÁSZAT ELŐMOZDÍTÁSA, A HALÁSZOK 
MEGÉLHETÉSÉNEK JAVÍTÁSA
Munkánk szerepet játszott abban, hogy az utóbbi öt év során Európában 
megháromszorozódott az egészséges halállományok száma.

A tengerek
jövőjének záloga

Az Európai Bizottság fellépett a túlhalászás és a 
nem szándékosan kifogott halak visszadobása ellen, 
ezeknek a tevékenységeknek ugyanis a halállomá-
nyok és a halászok egyaránt kárát látják.

Munkánknak köszönhetően az Északkelet-Atlan-
ti-óceánban fontos halpopulációk menekültek meg 
a kipusztulástól: a túlhalászott állományok aránya 
a 2005-ös 94%-ról (34 állományból 32) 2012-re 
39%-ra csökkent (41 állományból 16), ami nagy-
arányú javulást képvisel. A Földközi- és a Feke-
te-tengerben még nem ilyen rózsás a helyzet, de 
szintén történtek számottevő előrelépések: a kékú-
szójú tonhalat a kipusztulás széléről hoztuk vissza 
egy fenntartható állományméretre.

Büszkék lehetünk az új és radikális szellemű halá-
szati politikánkra is, amely dinamikus halászati ága-
zatot hoz létre, és elfogadható életszínvonalat biz-
tosít a halászatból élők részére. Gondoskodunk arról, 
hogy a tenger gyümölcseit az állományok kimerítése 
nélkül halászhassuk, vásárolhassuk és fogyaszthas-
suk, biztosítva, hogy a jövő generációinak is jusson 
hal a tengerből.

A túlhalászás és a nem szándékosan kifogott halak vissza-
dobása elleni fellépésnek szerepe volt abban,hogy számot-

tevően csökkent a túlhalászott állományok aránya.

A túlhalászott állományok aránya az Északkelet-Atlanti-óceánban
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A világon kifogott halak legalább 15%-át illegálisan 
halásszák. Az EU a világ legnagyobb halimportőre, és 
piacára már sehonnan nem enged be jogellenes vagy 
fenntarthatatlan halászatból származó termékeket. 
Fellépünk az illegális halászatot eltűrő országok ellen, 
és együttműködünk partnereinkkel – többek között az 
USA-val és Japánnal –, hogy a kifogástól az értékesí-
tésig minden szabályosan történjen.

Elengedhetetlen, hogy a tengerek nyitottak és bizton-
ságosak legyenek, továbbá hogy nemzetközi szinten 
együttműködjünk, és betartsuk a tengerjogot. Az EU 
magára vállalta egyes problémás régiók tengeri biz-
tonságának szavatolását, például fontos szereplője 
a kalózok elleni küzdelemnek az Afrika szarvának 
nevezett térség partjainál. Az Unió ezen túlmenően 
más területeken is tevékeny szerepet játszik, így pl. az 
óceánkutatás és a tengertechnológiai innováció terén.

A jelenlegi válság idején, amit rendkívül magas mun-
kanélküliség jellemez, ki kell használni az Európa 
tengereiben rejlő lehetőségeket. Az Európai Bizott-
ság „kék növekedésről” szóló tervének megfele-
lően megtaláltuk az egyensúlyt a tengeri környezet 
védelme és a tengeri erőforrások kiaknázása – az 
ún. kék gazdaság – között. A stratégia segítségével 
2020-ig várhatóan 1,6 millió új munkahelyet tudunk 
létrehozni, többek között a következő területeken:

•  megújuló energiák, pl. szél-, árapály- és 
hullámerőművek;

•  idegenforgalom (hajóutak, vitorlázás, 
búvárkodás, tengerparti nyaralások);

•  kőolaj, földgáz és egyéb ásványkincsek 
kitermelése;

•  biotechnológiák, például gyógyszerek és 
kozmetikumok előállítására;

• halászat és akvakultúra.

Az Európai Bizottság számtalan projektet támoga-
tott és támogat ma is ezen ágazatok felvirágoztatá-
sára a tengerpart menti területeken Európa-szerte.

A TENGEREKBEN REJLŐ POTENCIÁL KIAKNÁZÁSA
Elősegítettük, hogy a tenger ,vagyis az ún. „kék gazdaság” a növekedés 
és a jólét forrása legyen.    

A TENGEREK VÉDELME EURÓPÁBAN ÉS A VILÁGON
Nulla tolerancia a jogellenes és felelőtlen halászattal szemben bárhol
a világon.
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Az EU felvállalta egyes problémás régiók tengeri
biztonságának szavatolását.

Az új halászati politika dinamikus halászati ágazatot hoz létre, 
és elfogadható életszínvonalat biztosít a halászatból

élők részére.

A tengerpart menti
területeken több mint 
6000 projekt látott nap-
világot, 20 000 embernek 
adva munkát.
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KrIsTalIna GeorGIeVa
A nemzetközi együttműködésért, a humanitárius segítségnyújtásért 
és a válságkezelésért felelős biztos

AZ EU A VILÁG LEGJELENTŐSEBB HUMANITÁRIUS SEGÉLYEZŐJE
Uniós polgáronként évente mindössze 2 euróból világszerte több mint 
120 millió áldozatnak tudunk segíteni a konfliktusok és természeti 
katasztrófák sújtotta területeken, így például a polgárháború dúlta 
Szíriában, a 2010-es földrengés által lerombolt Haitin és a 2013-as 
Haiyan tájfun pusztításával küzdő Fülöp-szigeteken.

Humanitárius 
segítségnyújtás 

gyorsan, 
összehangoltan
és hatékonyan:
európai módon

Szíriában és a vele szomszédos országokban az 
elmúlt évtizedek legsúlyosabb humanitárius kataszt-
rófája zajlik, melyet az EU 2,7 milliárd euró összegű 
támogatással (melyből 615 millió eurót közvetlenül 
az Európai Bizottság ajánlott fel) igyekszik enyhí-
teni. Az Európai Unió azonban nemcsak azokban a 
válsághelyzetekben segít, amelyek a lapok címol-
dalára kerülnek: az uniós segélyek minden hete-
dik euróját olyan területek támogatására fordítják, 
melyek sorsa kevésbé ismert a nyilvánosság előtt. A 
Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzet pél-
dául egészen addig szinte észrevétlen maradt, amíg 
az erőszak elviselhetetlen mértéket nem öltött. Az 
Európai Bizottság azonban már jóval a nemzetközi 
közösség közbelépése előtt jelentős humanitárius 
segélyt és szakértőket juttatott el a térségbe. Min-
denütt igyekszünk segíteni a sebezhető, katasztró-
fák sújtotta közösségeknek, így például a Száhil öv 
térségében is, amely az éghajlatváltozáshoz kap-
csolódó súlyos aszállyal küzd.

Az Európai Bizottság emellett létrehozta az Európai 
Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtestet, 
melynek keretében az európai fiataloknak lehetősé-
gük nyílik arra, hogy részt vegyenek a nemzetközi 
segélyezési munkában.

Uniós polgáronként évente mindössze 2 euró ráfordítással 
világszerte több mint 120 millió áldozatnak tudunk segíteni a 

konfliktusok és természeti katasztrófák sújtotta területeken.

Humanitárius 
segítségnyújtás az 
uniós költségvetés 
alig 1%-ából

Polgáronként 
mindössze 2 euró 
kiadást jelent 
évente

Több mint 120 
millió embernek 
nyújt segítséget 
évente
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Így született „a béke gyermekei” elnevezésű uniós 
kezdeményezés, melynek keretében a konfliktus súj-
totta területeken élő gyermekeket segítő humanitá-
rius projektek jutnak támogatáshoz, rajtuk keresztül a 
gyerekek pedig iskolai oktatáshoz és a háborús trau-
mák feldolgozását célzó pszichológiai segítséghez.

Az EU összesen 2 millió eurót, a Nobel-díjjal járó 
pénzösszeg több mint kétszeresét kínálta fel erre a 
célra. A tavalyi évben például 28000 gyermeknek 
tudtunk segíteni Pakisztánban, a Kongói Demokra-
tikus Köztársaságban, Etiópiában, Kolumbiában és 
Ecuadorban, valamint támogattuk az Irakban élő szí-
riai menekülteket is.

Idén ismét megkétszerezzük a gyermekek segélye-
zésére szánt összeget. Ennek eredményeként több 
mint 80000 fiatalon tudunk segíteni az eddigieknél 
is több országban, például Dél-Szudánban, Csádban, 
a Közép-afrikai Köztársaságban, Szomáliában, Afga-
nisztánban, Irakban és Mianmarban.

Az Európai Veszélyhelyzet-reagálási Központon 
keresztül az Európai Bizottság a nap minden órájá-
ban nyomon tudja követni a globális eseményeket. 
A Központ feltérképezi a lehetséges kockázatokat és 
valós idejű tájékoztatást nyújt a közös európai rea-
gálási műveletekhez.

A Központ berkein belül úgy koordináljuk a tagál-
lamok által felajánlott eszközparkot és szakértői 
bázist, hogy kiszámíthatóbban és gyorsabban tud-
junk segíteni a szükséghelyzetekben.

Az elmúlt négy évben már több mint 80 alkalommal 
bizonyított éles helyzetekben a rendszer az Euró-
pában és a világ más részein történt katasztrófák 
esetében, így például a dél-európai erdőtüzek, a 
közép-európai árvizek, vagy a Japánban, Líbiában, 
Szíriában és a Fülöp-szigeteken kialakult válság-
helyzetek során.  

GYORSABB ÉS ÖSSZEHANGOLTABB REAGÁLÁS
A VÁLSÁGHELYZETEKRE EURÓPÁBAN ÉS VILÁGSZERTE
A katasztrófahelyzetekre való gyorsabb és hatékonyabb válasz érdekében 
2013 májusában létrehoztuk az Európai Veszélyhelyzet-reagálási 
Központot.

TEREMTSÜNK BÉKÉT MINDEN GYERMEK SZÁMÁRA!
A 2012. évi Nobel-békedíj elnyerése után az Európai Unió úgy határozott, 
hogy a díjjal járó összeget a konfliktus sújtotta területeken élő gyermekek 
megsegítésére fordítja.
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„A béke gyermekei” uniós kezdeményezés a háborús övezetek-
ben élő gyermekek számára kívánja megadni a gyermekkor 

örömét.

Az Európai Veszélyhelyzet-reagálási Központ világszerte 
nyomon követi az eseményeket, és összehangolja az uniós 

katasztrófareagálási műveleteket.
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GÜnTHer oeTTInGer
Energiaügyi biztos

AZ EGYSÉGES EURÓPAI ENERGIAPIAC MEGTEREMTÉSE: A CSALÁDOK 
ÉS A VÁLLALKOZÁSOK ENERGIAKÖLTSÉGEINEK CSÖKKENTÉSE
A különálló nemzeti energia-ellátási rendszereket fokozatosan egyetlen 
egységes piac váltja fel.

Fenntartható
energia

a fenntartható 
jövőért

Az energiaszolgáltatók számára ez igazságos és 
átlátható szabad versenyt, valamint a szomszédos 
piacokhoz való hozzáférést biztosít. Így ma már 
legalább 14 olyan európai energiaszolgáltató van, 
amelyik több országban aktív. A fogyasztók köny-
nyebben válthatnak szolgáltatót, és a számukra leg-
kedvezőbb áron szerezhetik be az energiát. A gáz- 
vagy áramszolgáltató-váltás nem kerül semmibe, és 
a hálózatüzemeltetőnek három héten belül lehetővé 
kell tennie az átállást.

Az EU-s energiapiacok összekapcsolása a válság-
helyzeti szolidaritást is erősíti. Amennyiben ellátási 
zavar lépne fel, mint 2009-ben, amikor az eddigi 
legsúlyosabb gázellátási krízist éltük meg Európá-
ban, a tagállamok meg tudják egymással osztani 
tartalékaikat.

Fontos, hogy egységes energiapiacba integráljuk 
mind a 28 tagállamot, hogy megszűnjön az az elszi-
geteltség, amely a balti államok energiaellátására 
még napjainkban is jellemző. A szolgáltatók és a fogyasztók egyaránt hasznát látják az EU 

egységes energiapiacának.
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Az Európai Unió ma már villamosenergia-szükségle-
tének több mint 20%-át fedezi megújuló források-
ból. Az Európai Bizottság a megújuló energiaforrá-
sok további kiaknázását, például az árapály- és a 
hullámenergia hasznosítását támogató lépésekkel 
az elmúlt időszakban arra törekedett, hogy ez az 
arány tovább növekedjen.

A Bizottság elmúlt négy éves működése során szá-
mos olyan uniós jogszabály született, amely a lakos-
sági és vállalati energiaköltségek leszorítását meg-
célozva azt eredményezte, hogy az EU mára minden 
eddiginél hatékonyabban használja fel az energiát. 
A szabályozásnak köszönhetően a háztartási gépek 
előállítása és üzemeltetése ma már kevesebb ener-
giát emészt fel: egy hűtőszekrény például teljes 
élettartama alatt akár 600 eurót is megtakaríthat 
tulajdonosának. Az épületek pedig, amelyek élen jár-
nak az energiapazarlásban, ma szigorúbb energia-
hatékonysági normák szerint épülnek.

Az EU-ban az összes energiamennyiség 70%-át a 
városok használják fel, ahol az európai polgárok 
háromnegyede él. Ezt szem előtt tartva az Európai 
Bizottság különböző kezdeményezésekkel segíti, 
hogy városaink tisztább és egészségesebb környe-
zetté váljanak.

 

A mexikói és fukusimai balesetekből okulva az 
Európai Bizottság a lehető legszigorúbb biztonsági 
normák alkalmazását rendelte el az európai uniós 
vizeken működő több mint 1000 olaj- és gázkiter-
melő létesítmény tekintetében. A történelemben 
először az EU-ban található mind a 145 atomreak-
tort stressztesztnek vetették alá.

Mindezek mellett az Európai Bizottság javaslatot 
tett a nukleáris biztonsággal foglalkozó jogsza-
bályok kiigazítására, hogy biztosítsa a biztonsági 
normák megfelelő alkalmazását, és elkerülhetőek 
legyenek az olyan balesetek, mint a fukusimai. Az 
is cél, hogy a nemzeti hatóságok EU-szerte szoro-
sabban együttműködjenek a biztonsági szint javítá-
sában, és egy esetleges vészhelyzet bekövetkezése 
esetén is hatékonyan lépjenek fel.

AZ ENERGIABIZTONSÁG JAVÍTÁSA
Gondoskodunk arról, hogy az energiatermelésben a lehető legszigorúbb 
biztonsági normák érvényesüljenek.

A FENNTARTHATÓSÁG ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM SZEMPONTJAIT 
MINDEN EDDIGI TÖREKVÉSNÉL EREDMÉNYESEBBEN ÉRVÉNYRE 
JUTTATÓ ENERGIAPOLITIKA KIALAKÍTÁSA
Lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a villamos energia egyre 
nagyobb hányada származzon megújuló forrásokból.
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Az EU jogszabályainak megfelelően az uniós vizeken csak 
olyan kőolaj- és földgázkitermelő létesítmények működhetnek, 

amelyek megfelelneka legmagasabb biztonsági
kívánalmaknak.

A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy tovább bővíti 
a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos lehetőségeket 

annak érdekében, hogy egyre nagyobb mennyiségű villamos 
energiát nyerjünk belőlük.
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JoHannes HaHn
A regionális politikáért felelős biztos

A HOSSZÚ TÁVÚ NÖVEKEDÉS KULCSA AZ EURÓPAI RÉGIÓKBA VALÓ 
BERUHÁZÁS
Gyökeresen átalakítottuk a regionális beruházási támogatások elosztását 
annak érdekében, hogy jobban figyelembe lehessen venni a régiók igényeit.

Testre szabott 
megoldások

az európai régiók 
számára

Az új regionális politika és az Európai Szociális Alap 
révén 350 milliárd eurónyi pénzügyi támogatás jut a 
kis- és középvállalkozásoknak, valamint a kutatással 
és az innovációval, a megújuló energiával, a mun-
kahelyteremtéssel, az oktatással és a kulcsfontos-
ságú hálózati infrastruktúrákkal összefüggő célok 
megvalósítására. Annak érdekében, hogy a források 
a lehető legeredményesebben kerüljenek felhasz-
nálásra, a beruházásoknak hosszú távú növekedési 
stratégián kell alapulniuk. Amennyiben ehhez refor-
mokra van szükség, a beruházásra csak azok meg-
valósítása után kerülhet sor.

Napjainkban az európaiak többsége városban él, 
ezért a támogatások több mint fele a városi terü-
leteket célozza meg. A kitűzött célok elérése érde-
kében többek között a közlekedéssel, az egészség-
üggyel, valamint a tiszta és hatékony energiával 
összefüggő projekteket fogunk támogatni. Különös 
figyelmet fordítunk arra, hogy a támogatásokkal 
kapcsolatos tájékoztatás minden esetben nyilváno-
san hozzáférhető legyen, hogy a polgárok maguk is 
megítélhessék, hol tartunk a célok megvalósításá-
ban.

Ily módon a lehető legnagyobb mértékben kihasznál-
juk a rendelkezésünkre álló forrásokat, és gondosko-
dunk arról, hogy a regionális beruházások valóban 
hozzájáruljanak a régiók versenyképességének és a 
polgárok életszínvonalának a javításához.

Az új regionális politika keretében támogatott projektek egyike: 
Peace Bridge az észak-írországi Derry-ben.
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A határokon átnyúló együttműködés az EU regionális 
politikájának központi eleme. Az Európai Bizottság új 
módszerekkel segített a tagállamoknak abban, hogy 
erőforrásaik egyesítésével és összehangolásával 
oldják meg közös problémáikat például a Duna-me-
dencében, a Baltikumban, az Adriai- és a Jón-tenger 
térségében vagy az alpesi régióban.

A Bizottság ezenkívül további 8500 projekt kere-
tében járul hozzá a határokon átnyúló közösségek 
támogatásához.

A polgárok támogatása a válságos helyzetekben 
válik igazán létfontosságúvá. Ilyen volt például az 
olaszországi Abruzzo régiójának esete, ahol egy 
földrengés súlyos károkat okozott a regionális inf-
rastruktúrában, a lakó- és középületekben, valamint 
a gazdaságban is. A katasztrófát követően azonban 
az Európai Unió Szolidaritási Alapja jelentős segítsé-
get nyújtott a károk helyreállításához. 

Az összesen közel 2 milliárd euró összegű támo-
gatás révén 14 tagállam több millió lakosán segí-
tettünk, és további 7,3 milliárd eurót fordítottunk 
katasztrófamegelőzési célokra.

 

Miközben a válság éveiben a nemzeti kormányok 
kiadáscsökkentő intézkedéseket voltak kénytelenek 
bevezetni a költségvetési egyensúly fenntartása 
érdekében, a magántőke forrásai pedig elapadtak, a 
regionális politika nyújtotta támogatás enyhítette a 
gazdasági nehézségek terheit.

Megközelítőleg 600000 európai munkahely és több 
tagállamban a beruházási költségvetés több mint 
60%-a köszönhető a regionális támogatásoknak.

Az EU regionális politikája emellett az európai ver-
senyképesség megőrzésében is segít, mivel ennek 
révén több mint 85 milliárd euró fordítható kutatási, 
fejlesztési, innovációs és szolgáltatási célokra.

A regionális politika eredményei közé tartozik az is, 
hogy 2012 végére több mint ötmillió új felhasználó 
számára vált elérhetővé a széles sávú internet. A 
polgárok életminőségének javítása nemcsak ebben 
merült ki, hanem 3,3 millió ember ivóvízhez jutta-
tásában és abban is, hogy 5,5 millió fő háztartását 
kapcsolták be a szennyvíztisztító rendszerbe.

BERUHÁZÁSOK AZ EURÓPAI RÉGIÓKBAN: SEGÍTSÉG A GAZDASÁGI 
VÁLSÁGBÓL VALÓ KILÁBALÁSHOZ
A regionális támogatások révén hozzájárultunk az európai válságkezelés 
sikeréhez.

VÁLASZOK AZ ÚJ ÉS VÁRATLAN KIHÍVÁSOKRA
Új megoldásokat találtunk a határokon átnyúló problémák kezelésére
és a természeti katasztrófák utáni helyreállításra.
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Az emilia romagna-i földrengést követően az Európai Unió 
Szolidaritási Alapja segítséget nyújtott a kárenyhítéshez.

A regionális politikai alapok révén 3,3 millió európai polgár 
jutott tiszta ivóvízhez.
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ConnIe HeDeGaarD
Éghajlat-politikai biztos

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ELLENI KÜZDELEM VALAMENNYI UNIÓS 
SZAKPOLITIKA RÉSZÉVÉ VÁLT
Sikerült biztosítani azt, hogy az uniós költségvetés 20%-át
az éghajlatváltozással összefüggő szakpolitikákra különítsék el, 
valamint hogy az EU valamennyi főbb kiadási programjában szerepet 
kapjon az éghajlatváltozás elleni fellépés.

Európa
az éghajlatváltozás 

elleni küzdelem 
élharcosa

Az Európai Bizottságnak sikerült elérnie, hogy a 
2014–2020-as időszakra szóló, 960 milliárd euróra 
rúgó uniós költségvetés 20%-a az éghajlatváltozás-
sal kapcsolatos politikák előmozdítására legyen elkü-
lönítve. Az előző költségvetéshez képest ez három-
szoros növekedést jelent. Az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás és a kibocsátáscsökkentés ma 
már szerves részét képezi az EU valamennyi főbb 
kiadási programjának, különös tekintettel a regioná-
lis politikára, az energiapolitikára, a közlekedésre, a 
kutatásra és az innovációra, valamint a közös agrár-
politikára. Az éghajlat-politika a Bizottság egyik leg-
főbb prioritásává vált, a politikai elkötelezettséghez 
pedig komoly pénzügyi támogatás is társul.

A zöld ágazatok jelenleg 4,2 millió európai polgárnak 
adnak munkát, sőt, az elmúlt öt évben csak a meg-
újulóenergia-iparban több mint 300000 új munka-
hely jött létre.

A Bizottság éghajlat-politikai fellépései nyomán az elmúlt öt 
évben több mint 300 000 munkahely jött létre a megújuló 

energiaforrásokra épülő ágazatokban.

©
 Vattenfall
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Az Európai Bizottság vezetésével a tagállamoknak 
és az uniós intézményeknek sikerült közös állás-
pontot és stratégiát kialakítaniuk a durbani tárgya-
lásokon, és ugyanebben a szellemben folytatják a 
munkát a 2015-ben Párizsban elfogadásra kerülő új 
megállapodásra készülve is.

A Bizottság jogalkotási javaslatai révén vezető 
szerepet töltött be abban a folyamatban, melynek 
eredményeképpen 1990 óta 18%-kal sikerült csök-
kenteni az Európai Unió kibocsátásait amellett, hogy 
ugyanezen idő alatt a GDP 45%-kal nőtt. A jogsza-
bályok többek között világos célokat határoznak 
meg, melyek alapján 2020-ig 20%-kal kell csökken-
teni a kibocsátásokat, 2030-ra pedig a javaslatok 
már 40%-os kibocsátáscsökkentést tűznek ki.

Az Európai Bizottság konkrét célok kitűzését java-
solta az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a meg-
újuló energia aránya tekintetében, melyeket 2030-ig 
kell megvalósítani. Ezek a célkitűzések kiszámítható 
alapot teremtenek ahhoz, hogy a vállalkozások 
munkahelyeket tudjanak létrehozni, az energiaipar 
pedig a lehető legalacsonyabb áron biztos energia-
ellátást nyújtson az Európai Unióban.

Az Európai Bizottság ezenkívül egy olyan ter-
vet is kidolgozott, mely alapján 2050-ig az EU 
akár 80–95%-kal is csökkentheti üvegházhatású-
gáz-kibocsátását. Ez az első alkalom, hogy világos 
jövőképet vázoltunk fel arról, miként válhat az EU 
költséghatékony módon tiszta, versenyképes és kör-
nyezetbarát társadalommá.

HOSSZÚ TÁVÚ TERVEZHETŐSÉG AZ ÉGHAJLAT- ÉS 
ENERGIAPOLITIKAI TERÜLETÉN BERUHÁZÓ VÁLLALATOK SZÁMÁRA
Hosszú távon kiszámítható feltételeket teremtettünk, ezzel megnyitva 
az utat a vállalatok éghajlat- és energiapolitikai beruházásai előtt.

VEZETŐ SZEREP A NEMZETKÖZI ÉGHAJLAT-POLITIKAI 
TÁRGYALÁSOKON 
Példamutató teljesítményt értünk el az éghajlatváltozásról szóló 
nemzetközi tárgyalásokon.
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A Bizottság hosszú távra tervez, hogy kiszámítható
környezetet teremtsen az éghajlat- és energiapolitikai

beruházásokhoz.

Az EU továbbra is vezető szerepet vállal a nemzetközi
éghajlat-politikai tárgyalásokon.
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ŠTeFan FÜle
A bővítésért és az európai szomszédságpolitikáért felelős biztos

KÖZÖS ÜGYÜNK: AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSE
2013. július 1-jén Horvátország az Európai Unió tagja lett. Mindössze két 
évtizeddel ezelőtt még konfliktus és megosztottság jellemezte az országot, 
mely azonban ma már stabil demokrácia, és képes arra, hogy vállalja
az uniós tagsággal járó kötelezettségeket, illetve hogy eleget tegyen
az uniós normáknak.

Európa stabilitása
a határokon 

kezdődik

Horvátország csatlakozása alátámasztja az uniós 
bővítési politika átalakító erejét és hitelességét, vala-
mint azt, hogy a bővítés nemcsak az adott ország, 
hanem az egész Európai Unió számára előnyökkel 
jár. Emellett fontos jelzés a Nyugat-Balkán összes 
országa számára, hogy az európai integráció lehe-
tősége nyitva áll minden olyan tagságért folyamodó 
ország előtt, amely kellően elkötelezett a politikai 
és gazdasági reformok, valamint a jogállamiság, a 
demokrácia és az emberi jogok európai értékei mel-
lett.

Horvátország csatlakozása alátámasztja az uniós bővítési 
politika átalakító erejét és hitelességét.
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Az Európai Bizottság új, ösztönzőkön alapuló meg-
közelítése a „többért többet” elvet alkalmazza az 
együttműködés során, ami azt jelenti, hogy a több 
reformért és eredményért cserébe több támogatást 
nyújt és szorosabbra fűzi a kapcsolatokat.

Az európai szomszédságpolitika keretében az EU 
és a vele szomszédos déli és keleti országok azon 
dolgoznak, hogy minél szorosabb politikai társulást 
és a lehető legnagyobb fokú gazdasági integrációt 
valósítsanak meg. Az együttműködés a közös érde-
keken és értékeken, a demokrácián, a jogállamisá-
gon, az emberi jogok tiszteletben tartásán, a tár-
sadalmi kohézión, a piacgazdaság alapelvein és a 
fenntartható fejlődésen alapszik.

Az EU a következő eszközökkel segíti szomszédait:

•  pénzügyi támogatás: 2007 és 2013 között az 
európai szomszédságpolitikához kapcsolódó 
projektek 12 milliárd euró támogatásban 
részesültek;

•  gazdasági integráció és az uniós piacokhoz 
való hozzáférés: 2011-ben az EU és a 
szomszédságpolitikában részt vevő országok 
közötti kereskedelem értéke elérte a 230 milliárd 
eurót;

•  az EU-ba történő utazás megkönnyítése: 
2012-ben 3,2 millió vízumot adtak ki a 
szomszédságpolitikában részt vevő országok 
állampolgárainak, elsősorban diákoknak;

• technikai és politikai támogatás.

Az alapelvek előtérbe helyezése, valamint a mél-
tányos, ámde határozott hozzáállás megerősítette 
a bővítési folyamat hitelességét, melynek központi 
témái az értékek, az elvek és az átfogó reformok. 
Mindez garantálja, hogy a tagjelölt országok teljes 
mértékben felkészülten lépjenek be az Európai Uni-
óba.

A csatlakozási folyamat során az országok előreha-
ladását alátámasztott tények, vagyis a folyamatban 
lévő reformok konkrét eredményei és hatásai alap-

ján értékeljük. A jogállamiság elve már a csatlako-
zási folyamat korai szakaszában előtérbe kerül, a 
reformokat pedig következetesen nyomon követjük. 
Kiemelt hangsúlyt kap továbbá a gazdasági kor-
mányzás, a versenyképesség és a növekedés is, ami 
hozzájárul ahhoz, hogy a tagjelölt országok teljesí-
teni tudják a gazdasági feltételeket és könnyebben 
elérjék a gazdasági konvergenciát. A technikai és 
pénzügyi előcsatlakozási támogatások célja szintén 
ezen két prioritás megvalósítása.

A BÉKE, A JÓLÉT ÉS A STABILITÁS MEGTEREMTÉSE AZ EGÉSZ EU-BAN
Csatlakozási tárgyalásokat kezdtünk Montenegróval, és sikerült történelmi 
jelentőségű megállapodást elérni Szerbia és Koszovó között, amely megnyitja 
az utat a Szerbiával folytatandó csatlakozási tárgyalások, valamint a Koszovóra* 
vonatkozó stabilizációs és társulási megállapodás előtt.

AZ ÁTALAKULÁS TÁMOGATÁSA AZ EU-VAL SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN
Új irányt adtunk a szakpolitikának, melynek alapja a „többért többet” 
elv. Célunk az, hogy hatékonyabban tudjuk segíteni partnereinket a 
demokratikus átmenetben és az emberi jogok tiszteletben tartásában.
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Az európai szomszédságpolitika segíti az EU partnereit a 
demokratikus átmenetben és az emberi jogok tiszteletben 

tartásában.

*Ez a megnevezés nem érinti a státusszal kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az ENSZ BT 1244. határozatával és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói 
függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
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lÁsZlÓ anDor
A foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért 
felelős biztos

KÜZDELEM AZ IFJÚSÁGI MUNKANÉLKÜLISÉG ELLEN
Az uniós foglalkoztatáspolitika feladatai között első helyre került
a fiatalok álláskeresésének elősegítése.

Segítség a 
munkakeresésben 

– befogadó 
munkaerőpiac 

mindenki számára

A gazdasági válság következményeként a fiatalok 
körében tapasztalható munkanélküliség egy egész 
generáció jövőjét veszélyeztetheti. Az Európai Bizott-
ság ezért az egész EU-ra vonatkozóan bevezette az 
ifjúsági garancia elnevezésű eszközt, amely biztosítja, 
hogy az iskolarendszerű oktatás befejezése vagy a 
munkanélkülivé válás után legfeljebb négy hónappal 
valamennyi 25 év alatti fiatal egyedi helyzete szerinti 
tanácsokat és állásajánlatot kapjon, illetve megfelelő 
lehetőséget arra, hogy folytassa tanulmányait, tanu-
lószerződéses gyakorlati képzésben részesüljön, vagy 
szakmai gyakorlatot szerezzen.

Az ifjúsági garancia alkalmazásához a tagállamok 
uniós forrásokat is felhasználhatnak, melyeket az 
Európai Szociális Alap évi több mint 10 milliárd eurós 
és az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés 2014–
2020-ra szóló 6  milliárd eurós kerete biztosít.

Az ifjúsági garancia kiegészítéseképp az Európai 
Bizottság létrehozta a tanulószerződéses gyakorlati 
képzés európai szövetségét, melynek célja a gyakor-
lati képzések hozzáférhetőségének és színvonalának 
javítása, továbbá megalkotta a szakmai gyakorlatok 
minőségi keretrendszerét is annak érdekében, hogy a 
fiatalok valóban értékes munkatapasztalatokhoz jus-
sanak a gyakornoki munka során.

Andor László biztos a gyakorlati képzést kínáló General Electric 
Aircraft Engines egyik hangárjában a walesi Nantgarwban.
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A más tagállamból érkező munkavállalókkal szem-
ben támasztott feltételek egyre aggályosabbak. 

A Bizottság által tető alá hozott megállapodásoknak 
köszönhetően ugyanakkor:

•  az ideiglenesen másik uniós tagállamba kiküldött 
munkavállalók esetében érvényesíteni lehet a szo-
ciális dömping elleni szabályokat;

•  fokozottabban érvényesülnek a saját tagállamukon 
kívül munkát vállaló uniós polgárok jogai; 

•  a más tagállamban munkát vállalók fokozottabb 
védelmet élveznek az állampolgárság alapján tör-
ténő megkülönböztetéssel szemben, különösen az 
állásokhoz való hozzáférés, a bérek és a munkakö-
rülmények tekintetében;

•  a foglalkoztatói nyugdíjjogosultság a mobil mun-
kavállalók esetében is biztosított. 

A más uniós tagállamban munkát keresők számára 
az Európai Bizottság továbbfejlesztette az Európai 
Foglalkoztatási Mobilitás (EURES) portálját, így az 

érdeklődők még több meghirdetett állás közül válo-
gathatnak és széles körű tájékoztatást kaphatnak 
az Unión belüli munkavállalással kapcsolatban. Az 
EURES több mint 30000 munkaadó csaknem két 
millió álláshirdetését teszi elérhetővé, valamint tag-
államokra lebontott információkkal szolgál az uniós 
bérekkel, társadalombiztosítással és munkafeltéte-
lekkel kapcsolatos kérdésekben.

A gazdasági válság egyik legkézzelfoghatóbb követ-
kezménye a szegénység által sújtott vagy veszé-
lyeztetett uniós polgárok számának drámai növe-
kedése volt. Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó Európa 2020 stratégia keretében 
az Európai Bizottság egyértelműen kinyilvánította 
elkötelezettségét a szegénység felszámolása mel-
lett, és a tagállamokkal egyetértésben azt a célt 
tűzte ki, hogy 2020-ra legalább 20 millió embert 
kell kiemelni a szegénységből. A tagállamoknak az 
Európai Szociális Alapból származó forrásaik leg-
alább 20%-át a társadalmi befogadást, különösen 
pedig a készségek fejlesztését és a hátrányos hely-
zetű emberek munkába állását elősegítő tevékeny-
ségekre kell fordítaniuk. Ez összesen 20 milliárd 
eurónyi támogatást jelent az Unió egészét tekintve.

Az Európai Bizottság emellett iránymutatással is 
szolgált a tagállamoknak ahhoz, hogy javítani tud-
ják teljesítményüket a szociálpolitikai területeken. A 
cél érdekében emellett létrehoztunk egy új alapot: a 
leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alap 3,8 milliárd eurót használhat 
fel anyagi segítségnyújtásra és a társadalmi befo-
gadás erősítésére.

A SZEGÉNYSÉG FELSZÁMOLÁSA
Elértük, hogy a szegénység felszámolása bekerüljön az EU kifejezett céljai közé.

A MUNKAVÁLLALÓI MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE
Egyszerűbbé tettük a más uniós tagállamban való munkavállalást.
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Andor László biztos Bódvalenke freskófaluban, ahol szociális 
gazdasági projektekkel segítik a romák integrálódását.

Andor László biztos előadása a Bristoli Egyetem által
rendezett munkaerő-mobilitási konferencián.
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CeCIlIa MalMsTrÖM
A belügyekért felelős biztos

KÖZÖS EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI RENDSZER KIÉPÍTÉSE
Közös uniós menekültügyi rendszert építettünk ki, amely emberséges 
bánásmódot biztosít a menedékkérők számára.

A nyitott
és biztonságos 

Európa felé

Az Európai Bizottság egyeztetései nyomán új szabá-
lyok születtek, amelyeket valamennyi uniós tagállam 
egységesen alkalmaz a menedékkérők fogadásakor. 
Az új rendszer középpontjában a menedékkérők 
védelmére és fogadására vonatkozó normák uniós 
szintű rögzítése áll. A menedékkérőknek az egész 
EU területén azonos szintű nemzetközi védelmet 
kell garantálni, amihez a lakhatás, a ruházkodás, az 
élelmezés és a juttatások révén nyújtott, emberhez 
méltó életkörülmények biztosítása is hozzátartozik. 

2013-ban közel 435 000 ember kért menedéket 
az EU-ban. A legtöbben Szíriából érkeztek, ők tették 
ki a menedékkérők 12%-át. A legtöbb kérelem öt 
tagállamban (Németországban, Franciaországban, 
Svédországban, az Egyesült Királyságban és Olasz-
országban) összpontosult, melyek az összes mene-
dékkérő 70%-át fogadták. 

A spanyol parti őrség bevándorlókkal teli hagyományos halászhajót tartóztat fel a kanári-szigeteki Tenerife partjainál
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2008 és 2010 között közel 24 000, emberkeres-
kedelem áldozatául esett személyt azonosítot-
tak Európában. Az Európai Bizottságnak sikerült 
keresztülvinnie az emberkereskedőkre kiszabható 
büntetési tételek szigorítását, és az összes uniós 
tagországban kötelezővé tennie az áldozatok védel-
mét és a segítségnyújtást. Az Európai Bizottság 
uniós szintű cselekvési tervet dolgozott ki az ember-
kereskedelem ellen, hogy a problémát a gyökerénél 
ragadja meg.

Az Európai Bizottság új törvényjavaslatokat ter-
jesztett elő és egyeztetett a gyermekek szexuális 
kizsákmányolásáról is, melyek a bűnelkövetők 
bíróság elé állítására, az áldozatok védelmére és a 
megelőzésre egyaránt kiterjednek. Az Europol létre-
hozta a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai 
Központot (EC3) az online szexuális visszaélések és 
csalások felderítésére. A központ munkája számos 
letartóztatást eredményezett. 

Az Európai Bizottság és az Egyesült Államok kezde-
ményezésére 52 ország globális szövetséget kötött 
a gyermekek online szexuális zaklatása ellen, közö-
sen lépve fel az áldozatok hatékonyabb azonosítása 
és megsegítése, illetve az elkövetők minél nagyobb 
hányadának bíróság elé állítása érdekében. 

Az Európai Bizottság kiadta a korrupcióellenes tevé-
kenységekről szóló első jelentését, amely áttekinti a 
korrupció helyzetét az EU tagállamaiban, és javas-
latokat fogalmaz meg a hatékonyabb korrupcióelle-
nes fellépés érdekében. A jelentés minden országra 
külön ajánlásokat fogalmaz meg, egyebek mellett 
a politikai pártok finanszírozásának átláthatósá-
gára, az összeférhetetlenség elkerülését szolgáló 
vagyonnyilatkozatokra, valamint a jogérvényesítési 
szervek kapacitásainak növelésére vonatkozóan. 

A korrupció az EU-ban évente megközelítőleg 120 
milliárd euróba kerül az adófizetőknek – ez az 
összeg az EU teljes költségvetéséhez hasonló nagy-
ságrendet képvisel. 

A szervezett bűnözés elleni küzdelem keretében az 
Európai Bizottság új jogszabályokat terjesztett elő 
és egyeztetett a törvénytelenül szerzett vagyonok 

lefoglalásáról, hogy könnyebben lehessen intéz-
kedni a bűnözők vagyonának gyors befagyasztásá-
ról azokban az esetekben, ha az ügyészség szerint 
fennáll a vagyon eltűntetésének veszélye. 

A SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÜZDELEM   
Számos törvénysértő tevékenységre derítettünk fényt, kiadtuk az első 
uniós korrupcióellenes jelentést, és bevételi forrásaik felkutatásával 
súlyos csapást mértünk a szervezett bűnözői csoportokra.

AZ EMBERKERESKEDELEM ÉS A GYERMEKEK SZEXUÁLIS ZAKLATÁSA 
ELLENI FELLÉPÉS
Szigorúan lecsaptunk az emberkereskedőkre és a kiskorúakat szexuálisan 
zaklatókra.
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A Bizottság szigorúan fellépett az emberkereskedőkkel
és a gyermekeket szexuálisan zaklatókkal szemben. 

A korrupció elleni küzdelem valamennyit visszajuttat
a kasszába abból a több milliárd euróból, amelyet az EU

a jogellenes cselekmények következtében évről évre elveszít. 
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DAcIAN cIOlOş 
Mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos

A KAP MEGÚJÍTÁSA: AMI JÓ MINŐSÉGŰ ÉLELMISZER A FOGYASZTÓKNAK, 
AZ A JÓ MUNKA ÖRÖME A MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐKNEK
Lendületet adtunk a mezőgazdasági ágazat és az export növekedésének 
még a válság által leginkább sújtott gazdaságokban is.

Új perspektívák
a közösagrárpolitika 

(KAP) területén

A gazdasági válság súlyos terheket rótt a mezőgaz-
daságra és a vidékre, amelynek több mint 500 millió 
uniós fogyasztót kell folyamatosan ellátnia bizton-
ságos és egészséges élelmiszerrel. A nehézségeket 
ellensúlyozta, hogy a 12 millió uniós mezőgazda-
sági termelő, valamint az agrár-élelmiszeripar több 
mint 46 millió munkahelye is támogatáshoz jutott a 
KAP keretében. Kereskedelmi megállapodások jöttek 
létre, melyek révén új lehetőségek nyíltak meg az 
export számára, a földrajzi árujelzőkkel és az új pro-
móciós rendszerekkel kapcsolatban hozott döntések 
pedig élénkítik az Európai Unióban előállított termé-
kek iránti keresletet. Az új kezdeményezések között 
olyan intézkedéseket is találunk, amelyek a fiatalok 
számára igyekeznek vonzóbbá tenni a mezőgazda-
sági pályát, illetve amelyek az adminisztrációs ter-
hek enyhítésével megkönnyítik az iskolák számára, 
hogy az elhízás elleni küzdelem és az egészséges 
étrend jegyében gyümölcsöt és tejet kínáljanak a 
gyerekeknek. A mezőgazdasági kereskedelem fejlő-
désének köszönhetően 2010 óta az EU az agrár-élel-
miszeripari termékek nettó exportőrének számít.

Kereskedelmi megállapodások születtek, melyek tovább 
bővítették az exportlehetőségeket és élénkítették az uniós 

termékek iránti keresletet.
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Az Európai Unió területének 77%-án folyik mezőgaz-
dasági termelés és erdőgazdálkodás, ezért különösen 
fontos, hogy előrelátóan, a holnapra is gondolva bánjunk 
ezekkel a területekkel.

A környezetet előtérbe helyező új szabályok bevezetése 
azt jelenti, hogy a mezőgazdasági termelőknek juttatott 
közvetlen támogatások 30%-a a környezet védelméhez 
és fejlesztéséhez, például a biológiai sokféleséget 
megőrző területekhez fog kapcsolódni. A vidékfejlesz-
tési alapokból származó támogatások 30%-a szintén 
egyedi környezetvédelmi prioritásokat fog megcélozni.

A mezőgazdasági termelők és a kutatók együtt-
működését ösztönző intézkedések révén a hagy-
ományos mezőgazdasági ágazat várhatóan lépést tud 
majd tartani a 21. századi elvárásokkal. Ezen intéz-
kedések elsősorban az innováció fellendítésére, valamint 

annak az alapvető kérdésnek a kezelésére irányulnak, 
hogy miként lehet a természeti erőforrások megóvása 
és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás mellett a 
termelést is növelni.

A mezőgazdaságra fordított összes közkiadás nem éri 
el a GDP 1%-át és számos más szakpolitikai terület 
támogatásától is elmarad. Az EU költségvetésének 
azonban továbbra is az egyik legfőbb részét képezi, 
mivel a támogatások kiutalása nagyrészt nem regio-
nális vagy nemzeti, hanem uniós szinten történik.

A reform tovább fogja erősíteni az európai mezőgazda-
ság versenyképességét, és lehetővé fogja tenni, hogy a 
bürokrácia helyett a termelők hozzák meg az őket érintő 
döntéseket, mint ahogyan a tej- és cukorkvóta terve-
zett megszüntetése esetében is történt. Ezzel párhu-
zamosan egyéb eszközökkel látja el a mezőgazdasági 
termelőket, hogy meg tudjanak birkózni a piaci áring-
adozásokkal és válságokkal. Megszüntettük a gazda-
ságoknak a múltbeli megtermelt mennyiségen alapuló 
támogatását, és szigorúbb jogosultsági feltételeket 
vezettünk be a jelenleg is aktív termelők támogatása 
érdekében. Mindez lehetővé teszi, hogy a támogatások 
valóban a földet megművelő termelőkhöz, ne pedig a 
földtulajdonosokhoz kerüljenek. A közös uniós kereten 
belül a tagállamok nagyobb mozgásteret kaptak arra, 

hogy egyedi szükségleteikre összpontosíthassanak. A 
vidékfejlesztési programok elő fogják segíteni a vidéki 
élet sokszínűségének és hagyományainak megőrzését, 
miközben támogatást kínálnak a regionális és helyi 
szintű beruházásoknak. A mezőgazdasági kistermelők 
helyzetét pedig azzal igyekszünk megkönnyíteni, hogy 
segítséget nyújtunk hosszú távú gazdasági terveik 
kidolgozásához.

A KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG FOKOZÁSA AZ ADÓFIZETŐK ÉRDEKÉBEN
A következő 7 évre szóló mezőgazdasági költségvetést célirányosabb 
és költséghatékonyabb szemlélet jellemzi. Bár a költségvetés összege 
reálértékben csökkent, a támogatások elosztása igazságosabb lett, 
és nagyobb hangsúlyt kaptak a foglalkoztatás, a növekedés és a környezet 
szempontjai, ahogy az a KAP kiadásainak alakulásából is látszik.

A KÖRNYEZET VÉDELME: A TÁRSADALOM VÉDELME
A megújult KAP-ban a korábbinál jóval nagyobb szerephez jut a 
mezőgazdasági termelés fenntarthatósága.
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Abban kívánunk segíteni, hogy a hagyományos mezőgazdasági 
ágazat meg tudjon birkózni a 21. századi elvárásokkal.

Az új mezőgazdasági költségvetési keret igazságosabbanosztja 
szét a forrásokat, középpontjában pedig a foglalkoztatás,

a növekedés és a környezetvédelem áll.
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TonIo BorG
Egészségpolitikai biztos

A RÁKKAL KAPCSOLATOS TUDATOSSÁGNÖVELÉS, A RÁKOS 
MEGBETEGEDÉSEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE
Figyelemfelhívó munkát végeztünk annak érdekében, hogy csökkenjen
a rákos betegek száma, és szigorú szabályokat vezettünk be a dohányzásra 
vonatkozóan, amely a az EU-ban a megelőzhető halálesetek legfontosabb 
kiváltó oka.

Csak egészség
legyen

Az Európai Bizottság életre hívta az Európai rákel-
lenes cselekvési partnerséget. A tagállamok segít-
séget kaptak a rák megelőzésével és kezelésével 
kapcsolatos tudás és szakértelem megosztásához, 
valamint saját rákellenes fellépési terveik kidolgozá-
sához. A tudatosságnövelés és az uniós iránymuta-
tások kiadása nyomán 2020-ig az Európai Unióban 
mintegy 500 millió mellrák-, méhnyakrák- és vas-
tagbélrák-szűrésre kerül sor.

Továbbra is a megelőzés a legfontosabb. Az Európai 
Bizottság szigorú jogszabályi korlátozásokat vezetett 
be a dohány és a dohányipari termékek gyártására, 
kiszerelésére és árusítására vonatkozóan. Az új sza-
bályoknak köszönhetően a fogyasztók többet fognak 
tudni arról, hogy a dohányzás miként károsítja az 
egészséget, a fiatalok körében pedig csökkenni fog a 
dohányipari termékek vonzereje, így hosszabb távon 
várhatóan kevesebb lesz az idő előtti elhalálozások 
száma, ami jelenleg évi 700 000.

A rákos megbetegedések kockázatára figyelmeztető kampányok 
indultak a dohányzás visszaszorítása érdekében. A dohányzás a 

megelőzhető halálesetek legfontosabb kiváltó oka az EU-ban.
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Az Európai Bizottság integráltan közelíti meg az 
élelmiszer-biztonság kérdését, vagyis arra törekszik, 
hogy élelmiszer-biztonsági szempontok a termelő-
től a fogyasztóig terjedő ellátási lánc minden ága-
zatában érvényesüljenek. Az Európai Unió több mint 
20 millió élelmiszer-ipari vállalkozóját 100 000 
hatósági ellenőr felügyeli – legyen az a határokon, 
a vágóhidakon vagy az éttermekben és szupermar-
ketekben –, hogy felderítse az emberi egészségre 
veszélyt jelentő kockázatokat.

Minden étel alapos vizsgálatra kerül, mielőtt asz-
talra tehetnénk. A nemzeti ellenőrök a növényvé-
dőszerek, a vegyszermaradányok és a mikrobiális 
szennyeződések jelenlétét is megvizsgálják. Elle-
nőrzik továbbá, hogy a címkén feltüntetett adatok 
helytállóak-e, valamint meggyőződnek a higiéniai 
előírások betartásáról.

Sikeresen életbe léptettük azt a rendszert is, ami 
az élelmiszerlánc egészében, az első lépéstől fogva 
nyomon követi az élelmiszer-ipari termékek útját. 
Ez óriási segítséget jelent az élelmiszer-biztonsági 
riasztások és az élelmiszerekkel kapcsolatos csalá-
sok esetén.

Az Európai Bizottság új szabályokat alkotott a 
gyógyszerek biztonságossága terén. E szabályok 
értelmében az EU-ban kapható minden gyógyszert 
módszeresen meg kell figyelni, hogy kellemetlen 
reakciók kiváltása esetén megfelelő intézkedéseket 
hozhassunk. 

Ebben a folyamatban a betegek is a korábbinál 
nagyobb szerephez jutnak. A közvetlenül a betegek 
által jelzett mellékhatások száma 2012-ben 60%-
kal nőtt az előző két évhez képest, ami az új sza-
bályok által létrehozott továbbfejlesztett jelentési 
rendszer sikerét jelzi.

Az Európai Bizottság egy új jelölést is bevezetett 
(élére állított fekete háromszög) azon új gyógysze-
rek azonosítására, amelyeket a piacra való beveze-
tésüket követően intenzív megfigyelésnek kell alá-
vetni.

A GYÓGYSZERBIZTONSÁG JAVÍTÁSA
Új szabályokat léptettünk életbe annak érdekében, hogy az uniós piacon 
forgalmazott gyógyszerek biztonsága világviszonylatban is kiemelkedő 
legyen.

AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG FENNTARTÁSA
Tovább szigorítottuk azt az ellenőrzési és szabályrendszert, 
amely biztosíthja, hogy az európai fogyasztók tányérjára a világ 
legbiztonságosabb élelmiszerei kerüljenek.
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Az uniós élelmiszer-biztonsági politika a legmagasabb
elvárásoknak megfelelően védi az emberi egészséget

és a fogyasztók érdekeit.

Uniós szabályok gondoskodnak arról, hogy a betegek
kezelésére használt gyógyszerek megfeleljenek a minőség, 

a biztonság és a hatásosság tekintetében meghatározott 
szigorú előírásoknak.
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neVen MIMICa
Fogyasztóvédelmi biztos

A VÁSÁRLÓK BIZALMÁNAK ERŐSÍTÉSE EURÓPA MINDEN PONTJÁN
Azon fáradozunk, hogy orvosoljuk az EU-n belüli vásárlásokhoz 
kapcsolódó fogyasztói panaszokat.

Elsőbbséget
a fogyasztóknak!

A 28 országra kiterjedő egységes piac hatalmas 
távlatokat és kínálatot nyit meg a fogyasztók előtt. 
A fogyasztóknak azt kell érezniük, hogy nyugodtan 
vásárolhatnak. 2010 óta az Európai Fogyasztói Köz-
pontok hálózata 120 000 európai fogyasztói pana-
szára keresett megoldást. További 290 000 fogyasztó 
kapott tájékoztatást e hálózaton keresztül fogyasz-
tói jogairól. Az uniós forrásokból fenntartott hálózat 
célja, hogy Önnek ne legyenek fenntartásai, ha más 
tagállamban vásárol.

Az uniós finanszírozású Európai Fogyasztói Központok Hálózata 
megadja a fogyasztóknak a gondtalan vásárlás szabadságát, 

amikor más tagállamokból szereznek be árut vagy szolgáltatást.
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Az európai polgárok az állatok jólétét igen fontos 
kérdésnek tartják. Az európai szabályozásnak 
köszönhetően mára életbe lépett a kozmetikumok-
kal végzett állatkísérletek egész EU-ra kiterjedő, 
teljes körű tilalma. Az intézkedés hatására minden 
évben megközelítőleg 27 000 állat menekül meg az 
ezzel járó szenvedésektől, és az uniós piacon már 
nem forgalmazhatók állatokon tesztelt kozmetiku-
mok.

Az Európai Bizottság uniós szintű riasztási rendszere 
(RAPEX) révén az EU sokat tett az európai fogyasz-
tók egészségének és biztonságának magas szintű 
védelméért; a termék útját figyelemmel kíséri a 
gyártástól a háztartásokban való felhasználásáig. 
Az EU termékbiztonsági szabályai értelmében az 
uniós piacon kizárólag biztonságos termékek hoz-
hatók forgalomba. Csak ez garantálhatja, hogy Ön 
szeretteit valóban biztonságban tudhassa.

A TERMÉKEK BIZTONSÁGÁNAK GARANTÁLÁSA
Évről évre több mint 2000 veszélyes terméktől kíméljük meg az 
európai fogyasztókat — a játékoktól a gépjárműveken át a ruházati és 
elektronikai cikkekig.

AZ ÁLLATOK VÉDELME A KEGYETLEN ÁLLATKÍSÉRLETEKKEL SZEMBEN
A kozmetikai iparban betiltottuk az állatkísérleteket.
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Az EU termékbiztonsági szabályai értelmében az uniós piacon 
kizárólag biztonságos termékek forgalmazhatók.

Az európai piacon már nem forgalmazhatók állatokon tesztelt 
kozmetikumok.
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Vegye fel Ön is a kapcsolatot az Európai Unióval!   
 
ONLINE

Az Europa portál valamennyi hivatalos nyelven tájékoztatást nyújt az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről a 
következő címen:

europa.eu

SZEMÉLYESEN

Európa-szerte több száz helyi EU információs központ működik. Az Önhöz legközelebb eső információs központ 
elérhetőségét megtalálja az alábbi honlapon: 

europedirect.europa.eu

TELEFONON VAGY LEVÉLBEN

A Europe Direct megválaszolja az Ön EU-val kapcsolatos kérdéseit. Az információs segélyvonal ingyenesen hívható 
száma:

00 800 6 7 8 9 10 11 (egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engedélyezik 00800-as számok tárcsázását, vagy ezeket 
a hívásokat is kiszámlázzák) (az EU-n kívülről térítés ellenében hívható a +32 22999696-os szám).

A szolgáltatás e-mailben a europedirect.europa.eu honlapon keresztül érhető el.

OLVASSON EURÓPÁRÓL

Az Unióval kapcsolatos kiadványokat egyetlen 
kattintással elérheti az EU-könyvesbolt honlapján:

bookshop.europa.eu

Az Európai Bizottság Képviselete 
Magyarországon

1024 Budapest, Lövőház u. 35.

Tel. +36 12099700

E-mail: comm-rep-bud@ec.europa.eu 

www.eu.hu

Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája

1024 Budapest, Lövőház u. 35.

Tel. +36 14113540

E-mail: epbudapest@europarl.europa.eu

www.europarl.hu 

Europe Direct információs központok 
Magyarországon

Az egész országot átfogó Europe Direct hálózat 
elsődleges célja a közvélemény naprakész, 
közérthető és a regionális sajátosságokat is szem 
előtt tartó tájékoztatása az uniós tagságunkból 
eredő előnyökről, teendőkről és kihatásokról. A 
Europe Direct központok felkereshetők személyesen 
a legtöbb megyeszékhelyen, illetve elérhetők 
telefonon és e-mailben. 

A hálózat elérhetőségei: www.europedirect.hu 

Az Európai Bizottság és az Európai Parlament 
képviseleti, illetve tájékoztatási irodákat működtet 
az Európai Unió valamennyi tagországában. A világ 
többi részén az Európai Unió küldöttségein keresztül 
képviselteti magát.
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