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GENNEMFØRELSE AF VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPAGTEN 

RAPPORT TIL DET EUROPÆISKE RÅD DEN 18.-19. OKTOBER 2012 

Vækst- og beskæftigelsespagten, som stats- og regeringscheferne nåede til enighed om på 
Det Europæiske Råd i juni er en integreret del af Den Europæiske Unions reaktion på den 
økonomiske og finansielle krise. Den supplerer og styrker den igangværende indsats for at 
genoprette finansiel stabilitet og konsoliderer den økonomiske og monetære union. En 
resolut indsats i dag for at skabe vækst og beskæftigelse og puste nyt liv i EU's økonomi vil 
have positive virkninger i de kommende årtier. 

Kommissionen har fremlagt en række forslag om vækstfremme, der indgår i vækst- og 
beskæftigelsespagten, og arbejder tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet for at 
sikre en hurtig vedtagelse og gennemførelse, så de gavnlige resultater kan blive mærkbare i 
økonomien så hurtigt som muligt. 

Der er gjort opmuntrende fremskridt med nogle aspekter af vækst- og beskæftigelsespagten 
siden juni, f.eks. er der planlagt en forhøjelse af EIB's kapital, og der gøres fremskridt med 
pilotfasen for projektobligationer. Resultaterne på andre områder har imidlertid været 
skuffende, og stats- og regeringschefernes og Europa-Parlamentets stærke politiske tilsagn 
har endnu ikke givet resultater i form en intensivering af arbejdet, der kan føre til hurtige 
konkrete resultater. 

Denne rapport og det vedlagte bilag gør status over fremskridtene og fremhæver de 
områder, hvor indsatsen bør styrkes for aktivt at fremme vækstmulighederne. 

Fremme af gennemførelsen af Europa 2020-strategien:  
Der er bred enighed om prioriteterne for at reformere og modernisere den europæiske 
økonomi. Vedtagelsen af Rådets landespecifikke henstillinger for 2012 skal nu følges op 
af resolut handling på nationalt niveau for at omsætte henstillingerne til praksis. Det nye 
system for europæisk økonomisk styring viser sin værdi, men er endnu ikke 
fuldstændigt: enighed om den såkaldte "two pack"-lovgivning for at styrke en strammere 
budgetsamordning i euroområdet er fortsat en topprioritet. Fremskridt med 
Kommissionens forslag til en bankunion og det mere langsigtede arbejde med Den 
Økonomiske og Monetære Union vil bidrage til at genoprette tilliden til økonomien og 
skabe de rette betingelser for vækst. 

Udbygning af det indre marked: 
Det indre markeds store vækstfremmende potentiale er endnu ikke udnyttet fuldt ud. 
Fremskridtene med nøgleforanstaltningerne i den første akt for det indre marked har 
været ujævne. Den seneste vedtagelse af standardiseringslovgivningen er et vigtigt 
skridt. Medlovgiverne bør tilstræbe at vedtage nye forslag om det fælles patent, 
venturekapital, sociale investeringsfonde, regnskaber og alternativ tvistbilæggelse inden 
udgangen af året og fremskynde arbejdet med andre nøgleforanstaltninger – som f.eks. 
offentlige indkøb, erhvervsmæssige kvalifikationer, udstationering af arbejdstagere, 
energibeskatning og e-signatur – hvor der ikke er opnået de forventede fremskridt. 
Kommissionen har netop foreslået yderligere en række vækstfremmende foranstaltninger 
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som led i den anden akt for det indre marked. Kommissionen har også fremskyndet sit 
arbejde med at gennemføre servicedirektivet, fjerne de resterende ulovlige hindringer for 
virksomhedsstrukturer og kapital og lette adgangen til regulerede erhverv, og den 
opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at engagere sig i dette arbejde. 

Connecting Europe: 
Vi er nået til enighed om ambitiøse men realistiske frister for gennemførelsen af det 
digitale indre marked og det indre marked for energi. De beslutninger og 
foranstaltninger, vi træffer nu, vil være afgørende for, om vi kan opnå resultater. 
Kommissionen vil snarest fremlægge en handlingsplan, der præciserer, hvad hver enkelt 
medlemsstat skal gøre for at gennemføre det indre marked for energi. Denne plan vil 
bygge på direktiverne om energieffektivitet, som blev vedtaget for nylig. På samme 
måde vil midtvejsrevisionen af den digitale dagsorden, der skal offentliggøres inden årets 
udgang, identificere de hindringer, der fortsat eksisterer, og de foranstaltninger, der skal 
træffes. En fremskyndelse af arbejdet med Kommissionens forslag om kollektiv 
rettighedsforvaltning og de kommende initiativer om ophavsret og audiovisuelle 
tjenesteydelser vil også være et væsentligt bidrag. En ambitiøs aftale om Connecting 
Europe-faciliteten vil være et klart signal om, at der er vilje til at foretage de nødvendige 
investeringer i energi, digital infrastruktur og transportinfrastruktur. 

Skabelse af en vækstfremmende lovgivningsramme: 
Kommissionen vil senere i 2012 rapportere om de betydelige fremskridt, der er opnået 
med intelligent regulering og gøre en yderligere indsats for at reducere regelbyrden på 
EU-niveau og nationalt niveau. I begyndelsen af 2013 fremlægger Kommissionen en 
første statusrapport og resultattavle for de igangværende foranstaltninger for at tilpasse 
EU-reglerne til SMV'ers og mikrovirksomheders behov. 

Udvikling af en innovativ union: 
Innovation er nøglen til fremtidig vækst og konkurrenceevne. Kommissionen har 
skitseret, hvordan det europæiske forskningsrum kan styrkes og har fremlagt en 
ambitiøs strategi for centrale støtteteknologier. Enighed om forslagene til Horisont 2020-
programmet og Cosme-programmet inden for rammerne af den flerårige finansielle 
ramme vil give forskere og SMV'er et meget tiltrængt løft. De foranstaltninger, der er 
skitseret i Kommissionens seneste revision af EU's industripolitik, vil bidrage til at 
fastholde EU's teknologiske føring og fremme investeringer i de tidlige faser af nye 
teknologier. 

Investering i vækst: 
Finansieringspakken på 120 mia. EUR, der er fastlagt i vækst- og beskæftigelsespagten, 
er en betydelig potentiel katalysator for vækst og yderligere investeringer fra den private 
sektor. Der er nu nået enighed om forhøjelsen af den Europæiske Investeringsbanks 
kapital: 90 % vil være til rådighed senest i marts 2013. EIB's låneprogram for 2013 vil 
afspejle den øgede lånekapacitet. De første EU-projektobligationer vil blive lanceret i de 
kommende måneder i afventning af undertegnelsen af en samarbejdsaftale mellem 
Kommissionen og EIB. EIB's Styrelsesråd har allerede godkendt en lang række projekter. 
Kommissionen arbejder fortsat med medlemsstaterne om at omfordele og fremskynde 
EU's strukturfondsmidler for at fremme væksten. Der skal imidlertid træffes beslutninger 
i år om 2013-budgettet, og den kommende flerårige ramme vil blive den afgørende 
prøve for den fælles forpligtelse til at investere i vækst og konkurrenceevne. 
Kommissionen har ikke rådighed over tilstrækkelige betalingsbevillinger til at betale de 
betalingsanmodninger, der på nuværende tidspunkt indgives af medlemsstaterne. Der er 
tale om retlige forpligtelser, der skal honoreres, og forsinkelser med betalinger vil ikke 
bidrage til at genoprette vækst og tillid til vores økonomi. 
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En vækstfremmende skattepolitik: 
Kommissionen har fremsat en række forslag – f.eks. om revision af 
rentebeskatningsdirektivet, et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, 
energibeskatning og forhandlingsmandater for rentebeskatningsaftaler med tredjelande, 
som, når de bliver vedtaget, vil bidrage til at fremme det offentliges indtægter og skabe 
muligheder for at stimulere vækst og støtte den finanspolitiske konsolidering. Imidlertid 
har fremskridtene i Rådet og Parlamentet hidtil være utilstrækkelige. Kommissionen 
opfordrer til et fornyet tilsagn om at komme videre på dette område, også ved at 
gennemføre handlingsplanen om skattesvig og skatteunddragelse, herunder et initiativ 
om skattely, der skal vedtages senere i år. Så snart minimumskravene for at vedtage en 
afgift på finansielle transaktioner gennem et forstærket samarbejde er opfyldt, vil 
Kommissionen fremlægge et forslag til godkendelsesafgørelse. 

Jobskabelse og skabelse af et egentligt europæisk arbejdsmarked: 
Medlemsstaterne skal fortsat agere for at takle de økonomiske og sociale udfordringer 
med en høj arbejdsløshed og demografiske ændringer. Rammen for fremskridt er på 
plads – og fokus bør nu være på handling. Kommissionen har iværksat en ambitiøs 
beskæftigelsespakke med nøgleforanstaltninger til at støtte jobskabelse, genoprette 
dynamikken på arbejdsmarkedet og fremme styringen på EU-plan, og den arbejder for at 
fremskynde arbejdet med overførsel af pensionsrettigheder. På europæisk plan er 
reformen af EURES hen imod en egentlig rekrutterings- og ansættelsesplatform på vej, 
og Kommissionen vil snarest fremlægge forslag til en meddelelse om omlægning af 
uddannelsessystemet og en ungdomsbeskæftigelsespakke, der bygger på initiativet 
Muligheder for Unge og omfatter forslag om en Ungdomsgaranti. Arbejdet med 
Kommissionens forslag om udstationerede arbejdstageres rettigheder bør fremskyndes. 

Udnyttelse af handelspotentialet: 
Der gøres fremskridt i handelsforhandlingerne med en række internationale partnere. Der 
er undertegnet aftaler med Peru og Colombia og en afslutning af aftalerne med 
Singapore og Canada ved årets udgang er inden for rækkevidde. Kommissionen har 
foreslået forhandlingsdirektiver for Japan, og forhandlingerne fortsætter med Indien, 
hvor det er nødvendigt med ny drivkraft. Arbejdet med Kommissionens forslag om 
adgang til tredjelandes markeder for offentlige indkøb bør fremskyndes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * 

* 
 
 
 

Det kræver et stærkt partnerskab mellem de europæiske institutioner og 
medlemsstaterne for at opnå resultater med vækst- og beskæftigelsespagten. 
Europa-Kommissionen vil fortsat i fuldt omfang udfylde sin rolle og opfordrer: 

 Det Europæiske Råd til at bekræfte, at det haster med resultater på alle områder i 
vækst- og beskæftigelsespagten; 

 Medlemsstaterne til at fortsætte deres reformindsats med mod og beslutsomhed i 
overensstemmelse med de landespecifikke henstillinger fra juli 2012, og 

 Europa-Parlamentet og Rådet til at fremskynde vedtagelsen af de forslag, der har 
mest vækstfremmende potentiale. 



Gennemførelse af vækst- og beskæftigelsespagten: 
Foranstaltninger, der skal træffes i medlemsstaterne
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FREMME AF GENNEMFØRELSEN AF EUROPA 2020-STRATEGIEN 

 
  

Hidtidige resultater 
 

 
Næste faser 

Europa 2020-
strategien 

Landespecifikke henstillinger fremlagt af Kommissionen i 
maj, godkendt af Det Europæiske Råd i juni og vedtaget 
af Rådet i juli. 

Gennemførelsen på nationalt plan er i gang. Medlemsstaterne 
skal gennemføre de landespecifikke henstillinger ved hjælp af 
reformprogrammer og i forbindelse med udarbejdelsen af 
deres budgetter for 2013.  

Kommissionen skal vedtage den årlige vækstundersøgelse for 
2012 i november.   

Nye redskaber til 
økonomisk styring 
og "peer pressure" 

Et nyt sæt regler for økonomisk styring trådte i kraft i 
december 2011 og fandt anvendelse fra januar 2012.  

Kommissionen fremlagde sin første rapport om 
varslingsmekanismen og fulgte op på den grundige 
evaluering af situationen i 12 lande. Ubalancerne blev 
tacklet via de landespecifikke henstillinger. 

De nye regler vil fortsat finde anvendelse i det europæiske 
semester 2013.  

National gennemførelse af de landespecifikke henstillinger. 
Rapporten om varslingsmekanismen vil blive fremlagt i 
november sammen med den årlige vækstundersøgelse. 

"Two pack"-
forordningerne 

Kommissionen fremsatte i november 2011 forslag til to 
supplerende forordninger for at øge den budgetmæssige 
overvågning og samordning for alle medlemsstater i 
euroområdet ("two pack"). 

Trepartsdrøftelser er i gang – det kræves, at der hurtigt nås 
en aftale. 

 



Gennemførelse af vækst- og beskæftigelsespagten: 
EU-politikkernes bidrag til vækst og beskæftigelse 
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UDBYGNING AF DET INDRE MARKED 

 
  

Hidtidige resultater 
 

 
Næste faser 

Akten for det indre 
marked I 
 

Kommissionen har fremsat forslag til alle 
12 hovedforanstaltninger i akten for det indre marked I: 
 
Det europæiske standardiseringssystem 
 
Enhedspatent 
Venturekapitalfonde 
Sociale investeringsfonde 
Forenkling af regnskabsdirektiverne 
Alternativ tvistbilæggelse 
Retningslinjer for TEN-E 
 
Energibeskatningsdirektivet 
Faglige kvalifikationer 
Offentlige indkøb 
Udstationering af arbejdstagere 
Elektroniske signaturer 
Retningslinjer for TEN-T og telekommunikation 

 
 
 

Vedtaget i oktober 2012 
 
Mulighed for aftale ved udgangen af 2012. 
 
 
 
 
 
 

Lovgivningsproceduren er forsinket og skal fremskyndes. 
 

Akten for det indre 
marked II 
 

Kommissionen fremlagde den anden akt vedrørende det 
indre marked i oktober 2012, hvori der blev indkredset 
yderligere 12 vigtige vækstfremmende foranstaltninger. 

Kommissionen vil fremsætte forslag i foråret 2013 med 
henblik på vedtagelse heraf i foråret 2014. 
 

Styring af det indre 
marked 

Kommissionen fremlagde en meddelelse om styring af 
det indre marked i juni. 

Opfølgningen heraf er i gang for at fremme gennemførelsen 
og forbedre anvendelsen og overvågningen heraf samt 
fastsætte afhjælpende foranstaltninger. 

Servicedirektivet Kommissionen fremlagde en meddelelse om 
gennemførelsen af servicedirektivet i juni. 

Opfølgningen af gennemførelsen af direktivet skal fortsættes, 
bl.a. gennem traktatbrudsprocedurer, peerevalueringer og 
udveksling af bedste praksis. 



Gennemførelse af vækst- og beskæftigelsespagten: 
EU-politikkernes bidrag til vækst og beskæftigelse 
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SKABELSE AF ET DIGITALT INDRE MARKED 

 
  

Hidtidige resultater 
 

 
Næste faser 

Flagskibs-
initiativet "en 
digital 
dagsorden" 

Der er gjort fremskridt, hvad angår gennemførelsen af den 
digitale dagsorden, bl.a. ved hjælp af forslag om kollektiv 
rettighedsforvaltning og en europæisk frekvenspolitik. 

Kommissionen vil offentliggøre en midtvejsevaluering inden årets 
udgang med nærmere oplysninger om, hvad der mangler at blive 
gjort på EU-plan og nationalt plan. 
 

Elektronisk 
signatur og 
elektronisk 
identifikation 

Kommissionen fremsatte et forslag til forordning i juni 
2012. 

Lovgivningsproceduren er forsinket og skal fremskyndes. 

Modernisering 
af ophavsrets-
ordningen 
 

Direktivet om forældreløse værker blev vedtaget i oktober 
2012. Kommissionen har fremsat forslag om kollektiv 
rettighedsforvaltning. I 2011 blev der offentliggjort en 
grønbog om distribution af audiovisuelle værker. 

Lovgivningsproceduren vedrørende kollektiv rettighedsforvaltning 
skal fremskyndes. Kommissionen vil følge op på grønbogen ved 
udgangen af 2012. 

Elektronisk 
fakturering  

Indkredset som en vigtig foranstaltning i akten om det 
indre marked II. 

Kommissionen vil fremsætte et forslag i foråret 2013. 

Investeringer i 
digital infrastruk-
tur/bredbåndsnet 
 
 
 
 
 
 

Der blev iværksat en offentlig høring i juni om ændring af 
retningslinjerne for offentlig finansiering af bredbåndsnet.  
 
 
 
 
Kommissionen er også ved at udarbejde lovgivningsmæssige 
retningslinjer for adgangen til bredbåndsnet. 
 
 
 
Kommissionen har fremsat forslag til Connecting Europe-
faciliteten som en del af den næste flerårige finansielle ramme for 
at støtte investeringerne i net og infrastruktur til digitale tjenester 
på vigtige områder, der er af interesse for EU. 

Kommissionen vil fremlægge de ændrede retningslinjer for offentlig 
finansiering af bredbåndsnet de kommende måneder. Som meddelt i 
akten om det indre marked II vil Kommissionen i begyndelsen af 2013 
fremsætte forslag til en retsakt om mindskelse af udgifterne ved 
indførelsen af højhastighedsbredbånd.  
 
Kommissionen vil i 2013 fremlægge henstillinger om ikke-diskrimination 
og om omkostningsmetodologi, hvad angår regulerede engrospriser for 
netadgang for derved at fremme lige adgang, kohærens og stabilitet på 
tværs af EU. 
 
Der kræves i 2012 en ambitiøs aftale om omfanget af støtte til 
Connecting Europe-faciliteten. 



Gennemførelse af vækst- og beskæftigelsespagten: 
EU-politikkernes bidrag til vækst og beskæftigelse 

 

 
7 

 
 

 
 

 
SKABELSE AF EN VÆKSTFREMMENDE LOVGIVNINGSRAMME 

 
  

Hidtidige resultater 
 

 
Næste faser 

Intelligent regulering 

 

At reducere den lovgivningsmæssige byrde på både EU-plan 
og nationalt plan har fortsat høj prioritet for Kommissionen 
og er en central del af dagsordenen for intelligent regulering 
som beskrevet i meddelelsen fra 2010 om intelligent 
regulering i EU.  

Kommissionen vil fremlægge en meddelelse ved 
udgangen af 2012 for at gøre status over de fremskridt, 
der er sket, hvad angår foranstaltningerne og målene i 
meddelelsen fra 2010, og skitsere det fremtidige 
arbejde.  

Administrativ byrde 

 

Kommissionen har foreslået en række foranstaltninger, som, 
hvis de godkendes, vil mindske den administrative byrde med 
ca. 30 %.  
 

Europa-Parlamentet og Rådet er blevet opfordret til at 
handle hurtigt for at godkende de resterende 
foranstaltninger og opnå en yderligere mindskelse af 
byrden på 5,5 % ud over det oprindelige mål på en 
mindskelse på 25 %.  
 

Kommissionen vil rapportere om revideringen af dens 
politik for offentlige høringer og om de endelige 
resultater af programmet for mindskelse af den 
administrative byrde i en kommende meddelelse. 

Små og mellemstore 
virksomheder samt 
mikrovirksomheder 

 

 

 

Kommissionen har iværksat en høring for at finde ud af, 
hvilke 10 retsforskrifter der udgør den største byrde for små 
og mellemstore virksomheder. Den vil fremsætte forslag til 
forenkling af disse.  

Kommissionen vil udsende en statusrapport i 
begyndelsen af 2013 om politikken for mindskelse af 
den administrative byrde for små og mellemstore 
virksomheder og mikrovirksomheder, som bl.a. vil 
indeholde en resultattavle, hvad angår fritagelser, og 
forenklede retsforskrifter for mikrovirksomheder.  



Gennemførelse af vækst- og beskæftigelsespagten: 
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FÆRDIGUDVIKLING AF DET INDRE ENERGIMARKED 

 
  

Hidtidige resultater 
 

 
Næste faser 

Færdigudvikling af det 
indre energimarked 

 

Der er arbejde i gang for at indkredse hindringerne for 
færdigudviklingen af det indre energimarked i 2014. 

Kommissionen vil i november udsende en omfattende 
rapport om, hvordan det indre energimarked fungerer, 
hvori der navnlig vil blive taget fat på de bestående 
hindringer for færdigudviklingen af det indre 
energimarked i 2014 som krævet af Det Europæiske 
Råd. Meddelelsen vil indeholde en landespecifik analyse 
og en handlingsplan med klare tidsfrister. 

Investering i 
energiinfrastruktur 

 

Kommissionen har fremsat forslag til Connecting Europe-
faciliteten som en del af den næste flerårige finansielle 
ramme for at støtte investeringerne i energiinfrastruktur på 
vigtige områder, der er af interesse for EU. 

Der kræves inden udgangen af 2012 en ambitiøs aftale 
om omfanget af støtte til Connecting Europe-faciliteten. 

Energieffektivitet Direktiverne om energieffektivitet blev vedtaget i juni 2012 
og vil træde i kraft i december 2012.  

Medlemsstaterne skal fastsætte nationale mål inden 
30. april 2013 og skal inden udgangen af 2013 
fremlægge de første rapporter om gennemførelsen af 
ordninger for energieffektivitet. 



Gennemførelse af vækst- og beskæftigelsespagten: 
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UDVIKLING AF EN INNOVATIV UNION 

 
  

Hidtidige resultater 
 

 
Næste faser 

Styrkelse af det 
europæiske 
forskningsrum 
 

Kommissionen vedtog i juli 2012 en meddelelse med titlen 
"Det europæiske forskningsrum: et styrket partnerskab om 
videnskabelig topkvalitet og vækst".  

Medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger i 
samarbejde med de vigtigste berørte parter for at sætte 
gang i investeringerne og fremme den nationale 
konkurrence, optimere det tværnationale samarbejde 
gennem forskningsinfrastrukturer, fremme forskeres 
mobilitet, tackle ligestillingsproblemerne og forbedre 
adgangen til videnskabelig viden. 

Investeringer i forskning 
og innovation 
 

Som en del af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 
har Kommissionen fremsat forslag til Horisont 2020-
rammeprogrammet og et særligt program for virksomheders 
konkurrenceevne og SMV'er (COSME) for at yde offentlig 
støtte til forskning, sætte gang i de private investeringer og 
hjælpe små og mellemstore virksomheder med at få adgang 
til finansiering. 

Der kræves inden udgangen af 2012 en ambitiøs aftale 
om omfanget af støtte til Horisont 2020 og COSME. 
 

Central støtteteknologi 
 

Kommissionen fremlagde i juni 2012 sin strategi for central 
støtteteknologi. 

Gennemførelsen af strategien vil kræve en betydelig 
indsats af Kommissionen og medlemsstaterne. Der skal 
oprettes grupper på højt plan. 

Modernisering af 
industripolitikken 

 

Kommissionen vedtog i oktober 2012 en meddelelse om 
evalueringen af EU's industripolitik for at hjælpe 
virksomhederne i EU med at bevare deres førende stilling på 
teknologiområdet og lette investeringerne på et tidligt 
tidspunkt i indførelsen og udbredelsen af nye teknologier. 

Initiativerne i meddelelsen skal gennemføres hurtigst 
muligt, bl.a. ved hjælp af arbejdet i de taskforcer, der 
er oprettet på prioriterede områder. 

Enhedspatentbeskyttelse Kommissionens forslag til retsakter om enhedspatent-
beskyttelse er ved at blive behandlet i Rådet og Europa-
Parlamentet.  

Der kræves en aftale mellem Rådet og Europa-
Parlamentet inden udgangen af 2012 for at gøre det 
muligt at registrere det første patent med ensartet 
retsvirkning i foråret 2014. 
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INVESTERING I VÆKST 

 
  

Hidtidige resultater 
 

 
Næste faser 

Forøgelse af EIB's kapital  

 

EIB's bestyrelse vil ved udgangen af 2012 træffe beslutning om en 
kapitalforøgelse på 10 mia. EUR.  

 

EIB's låneprogram for 2013 skal afspejle forøgelsen i 
lånekapaciteten på ca. 60 mia. EUR, bl.a. gennem den nye 
vækst- og beskæftigelsesfacilitet. EIB skal øge sine tekniske 
og finansielle rådgivningsaktiviteter for at sikre 
gennemførelsen af projekter og fremskynde udbetalingerne og 
de faktiske investeringer.  

Pilotfasen for 
projektobligationer 

 

Der er i 2012 givet tilladelse til udstedelse af projektobligationer til 
en værdi af 100 mio. EUR på transportområdet, hvilket giver 
mulighed for at generere investeringer på 1,5-2 mia. EUR. EIB har 
forberedt en projektpakke. 

 

Der vil blive undertegnet en samarbejdsaftale mellem 
Kommissionen og EIB inden udgangen af oktober. De første 
projektobligationer vil blive lanceret kort tid derefter. 
Yderligere 130 mio. EUR vil blive mobiliseret i 2013 
(100 mio. EUR til transport, 20 mio. EUR til informations- og 
kommunikationsteknologi og 10 mio. EUR til energi). 

Omprogrammering af EU's 
strukturfonde og 
fremskyndelse af deres 
udbetalinger 

Kommissionen samarbejder med medlemsstaterne om at 
omprogrammere strukturfondene, således at de støtter prioriteterne 
på vækst- og beskæftigelsesområdet, og deres udbetalinger 
fremskyndes. 

Medlemsstaterne skal indkredse yderligere muligheder for 
omprogrammering og mobilisering af EU's strukturfonde, 
således at de støtter væksten. 

Budgettet for 2013 

 

Kommissionens forslag til EU's budget for 2013 er fokuseret på 
tilvejebringelse af vækstfremmende investeringer i 2013.  

 

En vellykket gennemførelse af finansieringspakken kræver en 
passende støtte via EU's budget for 2013, hvilket Rådet og 
Europa-Parlamentet skal opnå enighed om i november. 

 

De midler, der stilles til rådighed, vil blive brugt til at støtte 
prioriteret infrastruktur (50 %), forskning, innovation, små og 
mellemstore virksomheder samt it-tjenester (25 %) og 
foranstaltninger vedrørende arbejdsmarkedet, menneskelig 
kapital og social inklusion (25 %). 

Den flerårige finansielle 
ramme for 2014-2020 

Kommissionens forslag til programmer i forbindelse med den 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020 er gearet til at sikre 
vækst og øget fokus på resultater og merværdi på EU-plan. 

Der kræves inden udgangen af 2012 en ambitiøs aftale om 
omfanget af støtte til vækstfremmende programmer. 
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EN VÆKSTFREMMENDE SKATTEPOLITIK 

  
Hidtidige resultater 

 

 
Næste faser 

Beskatning af 
renteindtægter 

 

Kommissionen fremsatte henholdsvis i november 2008 og i 
juli 2011 forslag til ændring af direktivet om beskatning af 
renteindtægter og til mandat til at ændre EU's beskatnings-
aftaler med tredjelande. 

Lovgivningsproceduren er forsinket og skal 
fremskyndes. 

Energibeskatning 

 

Kommissionen fremsatte i april 2011 et forslag til direktiv om 
energibeskatning. 

Lovgivningsproceduren er forsinket og skal 
fremskyndes. 

FKSSG 

 

Kommissionen fremsatte i marts 2011 forslag til et fælles 
konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG). 

Lovgivningsproceduren er forsinket og skal 
fremskyndes. 

 

Skattesvig 
og -unddragelse 

 

Kommissionen fremlagde i juni en meddelelse om konkrete 
måder til at tackle problemet med skattesvig og -unddragelse 
på. 

Kommissionen har inden udgangen af 2012 til hensigt at 
fremlægge en handlingsplan, hvori den indkredser 
specifikke foranstaltninger, der hurtigt skal udvikles, 
samt et initiativ vedrørende skattely og aggressiv 
skatteplanlægning. Handlingsplanen vil indeholde 
konkrete foranstaltninger for at øge det administrative 
samarbejde og støtte videreudviklingen af den 
eksisterende politik for god forvaltningsskik.  

Afgift på finansielle 
transaktioner 

Kommissionen fremlagde i september 2011 et forslag til en 
afgift på finansielle transaktioner.  

Når betingelserne er opfyldt, er Kommissionen parat til 
at gå videre sammen med de medlemsstater, der er 
villige hertil inden for rammerne af et øget samarbejde.  
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JOBSKABELSE OG SKABELSE AF ET EGENTLIGT EUROPÆISK ARBEJDSMARKED 

 
  

Hidtidige resultater 
 

 
Næste faser 

Beskæftigelsespolitik Kommissionen fremlagde en beskæftigelsespakke i april 
2012, hvori de vigtigste foranstaltninger til støtte for 
jobskabelsen, genskabelse af dynamikken på 
arbejdsmarkedet og styrkelse af styringen på EU-plan 
blev fastsat. 

Foranstaltningerne skal gennemføres hurtigst muligt. 

 

Ungdomsarbejdsløshed 

 

Kommissionen lancerede i 2011 initiativet "Muligheder 
for Unge" og indsatsgrupper for at mobilisere EU's 
strukturfonde til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden 
og støtte små og mellemstore virksomheder. 
Kommissionen offentliggjorde i september 2012 EU's 
ungdomsrapport. 

Kommissionen vil i december fremsætte forslag til en pakke vedrørende 
ungdomsarbejdsløsheden for at evaluere de fremskridt, der er gjort. Den 
vil indeholde et forslag til Rådets henstilling om ungdomsgarantier og 
anden fase af høringerne af arbejdsmarkedets parter om en 
kvalitetsramme for praktikophold.  

Uddannelse og 
kvalifikationer 

 

Der er diagnostisk arbejde i gang vedrørende uddannelse 
og kvalifikationer. EURES-systemet er ved at blive 
reformeret for at gøre det til en egentlig 
rekrutterings- og jobformidlingsplatform. 

Kommissionen vil inden udgangen af 2012 fremlægge en meddelelse om 
nytænkning på uddannelsesområdet, hvori den nuværende situation, 
hvad angår kvalifikationer, evalueres, og der foreslås nye muligheder for 
en yderligere indsats. Kommissionens forslag til reform af EURES vil 
indgå som en del af pakken om ungdomsbeskæftigelse. 

Mulighed for at overføre 
pensionsrettigheder 

 

Kommissionen samarbejder med det cypriotiske 
formandskab om at bevare pensionsrettighederne og 
socialsikringsrettighederne på tværs af grænserne med 
henblik på at sætte fornyet gang i processen. 

Arbejdet skal fremskyndes. 

Udstationerede 
arbejdstagere 

 

Kommissionen fremsatte i marts 2012 et forslag 
vedrørende udstationerede arbejdstageres rettigheder. 

Lovgivningsproceduren er forsinket og skal fremskyndes. 

[Lovregulerede erhverv] Kommissionen fremsatte i december 2011 forslag til 
anerkendelse af faglige kvalifikationer. 

 

Lovgivningsproceduren er forsinket og skal fremskyndes. Kommissionen 
vil samarbejde med medlemsstaterne om gennemførelsen af de 
tilknyttede landespecifikke henstillinger. 

Ældre arbejdstagere Udvalget for Social Beskyttelse (SPC) arbejder på de 
vejledende principper for aktiv aldring og solidaritet 
mellem generationerne, der skal vedtages i oktober. 

I forbindelse med det multilaterale overvågningsprogram skal SPC og 
Beskæftigelsesudvalget i 2013 foretage en fælles tematisk evaluering 
vedrørende aktiv aldring. 
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UDNYTTELSE AF HANDELSPOTENTIALET 

 
  

Hidtidige resultater 
 

 
Næste faser 

Handelsaftaler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der blev undertegnet handelsaftaler med Peru og Colombia i juni 
2012.  
 
Forhandlingerne om en omfattende økonomisk og handelsmæssig 
aftale (CETA) med Canada er langt fremme. 
 
Forhandlingerne med Singapore er på vej ind i den afsluttende fase. 
 
 
Der er forhandlinger i gang med Indien. 
 
 
 
Kommissionen vedtog i juli en henstilling om forhandlingsdirektiver 
med henblik på en frihandelsaftale med Japan. 
 
Højniveaugruppen vedrørende Beskæftigelse og Vækst er ved at 
udarbejde en rapport om det mulige omfang af en frihandelsaftale 
med USA. 
  
Forhandlingerne om en aftale om et vidtgående og bredt 
frihandelsområde med Ukraine blev afsluttet i december 2011. 
Aftalen mellem EU og Ukraine blev formelt paraferet i juli 2012.  
 
Forhandlingsdirektiverne vedrørende aftaler om et vidtgående og 
bredt frihandelsområde med Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien 
blev vedtaget i december 2011. 

Europa-Parlamentets godkendelse er påkrævet. 
 
 
Forhandlingerne vil blive afsluttet inden for de kommende 
måneder. 
 
Forhandlingerne vil blive afsluttet inden for de kommende 
måneder. 
 
Forhandlingerne vil blive fortsat – der kræves større 
incitament fra Indiens side for hurtigt at kunne afslutte 
forhandlingerne. 
 
Medlemsstaterne skal fremskynde arbejdet med 
forhandlingsdirektiverne. 
 
Rapporten skal vedtages ved udgangen af 2012. 
 
 
 
De videre tekniske skridt (oversættelse) forud for 
undertegnelsen skal afsluttes inden udgangen af 2012.  
 
 
Kommissionen er parat til at indlede forhandlinger, så snart de 
indledende procedurer er blevet afsluttet, afhængigt af 
partnernes vilje til at indgå en aftale. 
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Der er forhandlinger i gang med Malaysia. 
 
Kommissionen har i marts 2012 iværksat den indledende procedure 
med henblik på forhandlinger med Tunesien, Marokko og Jordan.  
 
Rådet bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger om 
en aftale om et vidtgående og bredt frihandelsområde med Georgien 
og Moldova (december 2011) og Armenien (februar 2012). 

 
Forhandlingerne vil blive fortsat. 

 

Adgang til tredjelandes 
markeder for offentlige 
indkøb 

Kommissionen fremlagde i marts 2012 et forslag om Unionens 
varers og tjenesteydelsers adgang til tredjelandes markeder for 
offentlige indkøb.  

Lovgivningsproceduren skal fremskyndes. 
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