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A NÖVEKEDÉSI ÉS MUNKAHELY-TEREMTÉSI PAKTUM VÉGREHAJTÁSA 

JELENTÉS AZ EURÓPAI TANÁCS 2012. OKTÓBER 18–19-I ÜLÉSÉRE 

Az állam-és kormányfők által az Európai Tanács júniusi ülésén elfogadott Növekedési és 
Munkahely-teremtési Paktum a gazdasági és pénzügyi válságra adott európai uniós válasz 
szerves részét képezi. Kiegészíti és megerősíti a pénzügyi stabilitás helyreállítására és a 
Gazdasági és Monetáris Unió elmélyítésére irányuló folyamatos erőfeszítéseket. Ha most 
határozottan fellépünk a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében, valamint azért, 
hogy új lendületet adjunk az európai gazdaságnak, a mai tevékenységünk gyümölcsét 
hosszú évtizedeken át élvezhetjük majd. 

A Bizottság számos növekedésösztönző javaslattal állt elő, amelyek a Növekedési és 
Munkahely-teremtési Paktum részét képezik, valamint az Európai Parlamenttel és a 
Tanáccsal karöltve igyekszik elérni e javaslatok minél gyorsabb elfogadását és 
végrehajtását, hogy az intézkedések mielőbb kifejthessék jótékony hatásukat a gazdaságra. 

Június óta biztató előrelépés történt a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum egyes 
területeit illetően, így például folyamatban van az EBB tőkéjének felemelése, és jól halad a 
kísérleti projektkötvények ügye is. Bizonyos más területeken azonban elmaradtak az 
eredmények a várakozástól, és az állam- és kormányfők, illetve az Európai Parlament erős 
politikai elkötelezettsége egyelőre nem járt együtt a munka intenzívebbé válásával, 
amelynek köszönhetően mielőbb kézzelfogható eredményeket könyvelhetnénk el.  

E jelentés és a mellékletei számba veszik az eddigi eredményeket, kiemelve azon 
területeket, ahol az erőfeszítések fokozása szükséges a növekedési lehetőségek aktív 
előmozdítása érdekében. 

Az Európa 2020 stratégia végrehajtásának felgyorsítása  
Széles körű egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy melyek az európai gazdaság 
megreformálásának és korszerűsítésének prioritásai. A 2012. évi országspecifikus 
ajánlások Tanács általi elfogadását olyan elszánt nemzeti szintű fellépéseknek kell 
követniük, amelyek átültetik a gyakorlatba az ajánlásokat. Az európai gazdaságirányítás 
új rendszere már bizonyította hatékonyságát, ám az még korántsem teljesen kiforrott: 
még mindig kiemelt prioritásnak számít az euróövezet költségvetési koordinációjának 
további erősítését célzó, két intézkedésből álló jogszabálycsomagról szóló megállapodás. 
A bankunióról szóló bizottsági javaslatok terén elért előrelépés, valamint a gazdasági és 
monetáris unióról szóló hosszabb távú munka elősegíti majd a gazdaságba vetett bizalom 
helyreállítását, és megteremti a növekedéshez szükséges megfelelő feltételeket. 

Az egységes piac elmélyítése:  
Még nem sikerült teljes mértékben kiaknázni az egységes piacban mint a növekedés 
motorjában rejlő hatalmas lehetőségeket. Az első egységes piaci intézkedéscsomag 
kulcsfontosságú fellépései tekintetében egyenetlen haladás mutatkozott. A 
szabványosítási jogszabályok közelmúltbeli elfogadása igen örvendetes lépés. A 
társjogalkotóknak célul kell kitűzniük az egységes szabadalomról, a kockázati tőkéről, a 
szociális befektetési alapokról, a számvitelről és az alternatív vitarendezésről szóló 
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kulcsfontosságú javaslatok ez év végéig történő elfogadását és a munka felgyorsítását 
olyan más kulcsintézkedések – köztük a közbeszerzés, a szakképesítés, a munkavállalók 
kiküldetése, az energiaadó és az elektronikus aláírás – terén, amelyek tekintetében az 
eddigi eredmények nem váltották be a reményeket. A Bizottság a minap újabb 
javaslatcsomagot nyújtott be, amely a második egységes piaci intézkedéscsomag 
növekedésösztönző intézkedéseire irányulnak. Ezenkívül a Bizottság felgyorsította a 
szolgáltatási irányelv végrehajtásával, a vállalati struktúrákra vagy tőkére vonatkozóan 
még fennálló jogellenes korlátozások megszüntetésével és a szabályozott szakmákhoz 
való hozzáférés megkönnyítésével kapcsolatos munkáját, és felszólítja a tagállamokat, 
hogy teljes mértékben vegyék ki részüket ebből a munkából. 

Európa különböző részeinek összekapcsolása: 
Ambiciózus, de elérhető határidőket tűztünk ki az egységes digitális piac és a belső 
energiapiac megvalósítására. A most meghozott határozatainktól és megtett 
intézkedéseinktől függ, hogy sikerül-e teljesítenünk célunkat. A Bizottság rövidesen 
cselekvési tervet dolgoz ki, amely részletezi az egyes tagállamok teendőit az egységes 
energiapiac megteremtése érdekében. E terv a közelmúltban elfogadott 
energiahatékonysági irányelvekre alapul majd. Hasonlóképpen a digitális menetrend 
középtávú felülvizsgálata – melyet az idei év végéig teszünk közzé – rávilágít majd a 
még meglévő akadályokra és a fellépést igénylő területekre. A kollektív jogok kezeléséről 
szóló bizottsági javaslattal kapcsolatos munka fokozása és a szerzői jogra és az 
audiovizuális szolgáltatásokra irányuló soron következő kezdeményezések úgyszintén 
nagyban hozzájárulnak a sikerhez. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló 
ambiciózus megállapodás egyértelműen kinyilvánítja azt a szándékot, hogy elvégezzük 
az energiaügy, valamint a digitális és közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges 
beruházásokat. 

A növekedéshez szükséges megfelelő szabályozási keret létrehozása:  
A Bizottság még 2012 folyamán benyújtja jelentését az intelligens szabályozás 
tekintetében elért jelentős haladásról, és meghatározza a szabályozási terhek uniós és 
nemzeti szintű csökkentése érdekében szükséges további lépéseket. 2012 elején a 
Bizottság benyújtja az első eredményjelentést és eredménytáblát azon folyamatban lévő 
fellépésekről, amelyek célja az uniós jogszabályoknak a kkv-k és mikrovállalkozások 
szükségleteihez történő hozzáigazítása. 

Innovatív Unió építése:  
Az innováció a jövőbeni növekedés és versenyképesség kulcsa. A Bizottság meghatározta 
az Európai Kutatási Térség megszilárdításának lehetőségeit, és benyújtotta a 
kulcsfontosságú alaptechnológiákról szóló nagyratörő stratégiát. A következő többéves 
pénzügyi keretben javasolt Horizont 2020 keretprogramról és COSME-programról szóló 
megállapodás megadja majd az égetően szükséges lendületet a kutatóknak és a kkv-
knek. A uniós iparpolitika felülvizsgálatának köszönhetően – melyet a Bizottság a 
közelmúltban nyújtott be – az EU megőrizheti vezető szerepét a technológiák terén, és 
megkönnyítheti az új technológiák korai szakaszában történő beruházásokat. 

Befektetés a növekedésbe: 
A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum által biztosított 120 milliárd EUR összegű 
pénzügyi csomag hatalmas lehetőséget jelent a növekedés fellendítésére, és a 
magánszektort további befektetésekre ösztönözheti. Immár megszületett a megállapodás 
az Európai Beruházási Bank tőkeemeléséről: legkésőbb 2013 márciusáig az összeg 90%-
a rendelkezésre áll majd. Az EBB 2013. évi hitelezési programja a megnövekedett 
hitelkeretet fogja tükrözni. A közeli hónapokban kibocsátásra kerülnek az első uniós 
projektkötvények, a Bizottság–EBB közötti együttműködési megállapodás október végén 
esedékes aláírásáig. Az EBB igazgatótanácsa egy projektsorozatot már jóváhagyott. A 
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Bizottság továbbra is együttműködik a tagállamokkal az uniós strukturális alapok oly 
módon történő átprogramozása és felgyorsítása érdekében, hogy azok támogassák a 
növekedést. Mindazonáltal az idei évben a 2013-as költségvetésről és a következő 
többéves pénzügyi keretről meghozandó döntések a növekedésbe és versenyképességbe 
való befektetés iránti közös elkötelezettség kemény erőpróbáját jelentik majd. A 
Bizottság nem rendelkezik elegendő kifizetési előirányzattal ahhoz, hogy a tagállamok 
által most benyújtott kifizetési kérelmeket teljesíthesse. Ezek olyan jogi kötelezettségek, 
amelyeknek eleget kell tenni, és a késedelmes kifizetések nem járulnak hozzá a 
növekedés helyreállításához és a gazdaságunkba vetett bizalom erősítéséhez. 

A növekedést szolgáló adópolitika: 
A Bizottság számos javaslatot terjesztett elő – például a megtakarítási adóról szóló 
irányelv felülvizsgálatáról, a közös konszolidált társaságiadó-alapról, az energiaadóról, 
illetve a harmadik országokkal a megtakarítási adóról kötendő megállapodásra irányuló 
tárgyalási megbízásokról –, amelyek az elfogadásuk esetén növelhetik az államháztartási 
bevételeket, növekedésösztönző lehetőségeket teremthetnek és segíthetik a pénzügyi 
konszolidációt. Mindazonáltal a Tanácson és a Parlamenten belüli előrehaladás mértéke 
egyelőre nem kielégítő. A Bizottság, az adócsalásról és az adókikerülésről szóló 
cselekvési terv végrehajtásán keresztül is az elkötelezettség megújítására szólít fel, ami 
lehetővé teszi az előrelépést ezen a területen, ideértve egy, az adóparadicsomokról szóló 
kezdeményezést is, amely az idei év során kerül elfogadásra. Amint a megerősített 
együttműködés keretében teljesülnek a pénzügyi tranzakciós adó elfogadásához 
szükséges minimumkövetelmények, a Bizottság engedélyezési határozatra irányuló 
javaslatot terjeszt elő. 

Munkahelyteremtés és valódi európai munkaerőpiac: 
A tagállamoknak folytatniuk kell tevékenységüket a magas munkanélküliség és a 
demográfiai változások okozta gazdasági és társadalmi kihívások legyőzése érdekében. 
Az előrehaladás kerete elkészült – a kulcsfeladat immár a végrehajtás. A Bizottság 
ambiciózus foglalkoztatási csomagot terjesztett elő, amely meghatározza a 
munkahelyteremtés támogatására, a munkaerőpiac dinamikájának helyreállítására és az 
uniós kormányzás javítására irányuló legfontosabb intézkedéseket, és a 
nyugdíjjogosultság hordozhatóságával kapcsolatos munka felgyorsítását szorgalmazza. 
Uniós szinten folyik az EURES reformja, amelynek révén ez az eszköz valódi toborzó és 
munkaközvetítő platformmá válik majd. A Bizottság rövidesen javaslatot nyújt be az 
oktatás újragondolásáról szóló közleményre, és a „Több lehetőséget a fiataloknak” 
kezdeményezésen alapuló ifjúságfoglalkoztatási intézkedéscsomagot kíván előterjeszteni, 
amely javaslatokat tartalmaz majd az Ifjúsági garanciára. Fel kell gyorsítani a kiküldött 
munkavállalók jogairól szóló bizottsági javaslattal kapcsolatos munkát. 

A kereskedelemben rejlő lehetőségek kiaknázása: 
Számos nemzetközi partnerrel sikerült haladást elérni a kereskedelmi tárgyalások terén. 
Peruval és Kolumbiával megállapodás aláírására került sor, a Szingapúrral és Kanadával 
kötendő megállapodások véglegesítése pedig ez év végéig elérhető közelségbe kerül. A 
Bizottság tárgyalási irányelveket javasolt Japán tekintetében, miközben Indiával 
folytatódnak a tárgyalások, de azoknak új lendületet kell adni. Szintén fel kell gyorsítani 
a harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáférésről szóló bizottsági 
javaslatokkal kapcsolatos munkát. 
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Valamennyi említett területen a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum 
sikeréhez az uniós intézmények és a tagállamok közötti erős partnerségre van 
szükség.  Az Európai Bizottság továbbra is maradéktalanul ellátja majd a rábízott 
feladatot, és felszólít a következőkre: 

 az Európai Tanács erősítse meg, hogy a Növekedési és Munkahely-teremtési 
Paktum valamennyi szempontját illetően sürgősen eredményeket kell elérni,   

 a tagállamok bátran és elszántan folytassák a reformok végrehajtására irányuló 
erőfeszítéseiket, a 2012 júliusában elfogadott országspecifikus ajánlásokkal 
összhangban, valamint  

 az Európai Parlament és a Tanács gyorsítsa fel a legnagyobb növekedésösztönző 
potenciállal rendelkező javaslatok elfogadását. 

 



A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum végrehajtása   
Tagállami szinten hozandó intézkedések
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AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁNAK FELGYORSÍTÁSA 

 
  

Eddigi eredmények 
 

 
További lépések 

Európa 2020 
stratégia 

A Bizottság májusban ismertette, az Európai Tanács 
júniusban jóváhagyta, a Tanács pedig júliusban elfogadta 
az országspecifikus ajánlásokat. 

Az ajánlások nemzeti szinten történő végrehajtása 
folyamatban van.  Az országspecifikus ajánlások 
végrehajtását a tagállamok reformprogramokkal és a 2013. 
évre vonatkozó költségvetések előkészítésével valósítják meg.   

A Bizottság novemberben elfogadja a 2013-ra vonatkozó éves 
növekedési jelentést.  

  

A gazdaságirányítás 
és a csoportnyomás 
új eszközei 

2011 decemberében új gazdaságirányítási szabályok 
léptek életbe, amelyeket 2012 januárjától alkalmaznak.   

A Bizottság benyújtotta a riasztási mechanizmusról szóló 
első jelentését, amelyet 12 ország esetében részletes 
felülvizsgálat követett.  Az egyensúlyhiányok kezelésével 
az országspecifikus ajánlások foglalkoznak. 

Az új szabályokat a 2013. évi európai szemeszter keretén 
belül továbbra is alkalmazzák.  

Az ajánlások nemzeti szinten történő végrehajtása. A 2013. 
évre vonatkozó riasztási mechanizmusról szóló jelentést az 
éves növekedési jelentéssel együtt novemberben 
előterjesztik. 

 

„Kettős csomag” 
rendeletek 

A Bizottság 2011 novemberében két további 
rendeletjavaslatot terjesztett elő az euróövezeti 
tagállamok költségvetési felügyeletének megerősítésére 
és koordinációjának fokozására (két intézkedésből álló 
jogszabálycsomagról szóló megállapodás).   

A háromoldalú megbeszélések már folyamatban vannak, a 
megállapodást sürgősen meg kell kötni.   
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AZ EGYSÉGES PIAC ELMÉLYÍTÉSE 

 
  

Eddigi eredmények 
 

 
További lépések 

Az első egységes 
piaci 
intézkedéscsomag: 
 

A Bizottság az első egységes piaci intézkedéscsomag 
mind a 12 kulcsfontosságú fellépésével kapcsolatban 
javaslatot terjesztett elő:  
 
Európai szabványosítási rendszer 
 

Egységes szabadalom 
Kockázatitőke-alapok 
Szociális beruházási alapok 
A számviteli irányelvek egyszerűsítése 
Alternatív vitarendezés 
TEN-E iránymutatások 
 
Energiadó-irányelv 
Szakképesítések 
Közbeszerzés 
A munkavállalók kiküldetése 
Elektronikus aláírás 
TEN-T-, és távközlési iránymutatások 

 
 
 

 

2012 októberében elfogadták. 
 

2012 végéig létrejöhet a megállapodás. 
 
 
 
 
 
 
A jogalkotás nem a megfelelő ütemben folyik:  a folyamat 
felgyorsítása szükséges. 
 

A második egységes 
piaci 
intézkedéscsomag 
 

A Bizottság 2012 októberében előterjesztette a második 
egységes piaci intézkedéscsomagot, amelyben további 
12 kulcsfontosságú növekedésösztönző fellépést jelölt 
meg. 

A Bizottságnak 2013 tavaszáig javaslatokat kell 
előterjesztenie 2014 tavaszán történő elfogadásra. 
 

Az egységes piac 
irányítása 
 

A Bizottság júniusban közétette az egységes piac 
irányításáról szóló közleményét. 
 

A jelenleg is folyó felülvizsgálat kiterjed az átültetés 
előmozdítására, a végrehajtás és figyelemmel kísérés 
megerősítésére, valamint a kiigazító intézkedések 
meghatározására. 

Szolgáltatási irányelv A Bizottság júniusban előterjesztette a szolgáltatási 
irányelv végrehajtásáról szóló közleményt. 
 

Az irányelv végrehajtásának további nyomon követése, 
többek között jogsértési eljárások, szakértői vizsgálatok és a 
bevált gyakorlatok cseréje révén.  



A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum végrehajtása   
EURÓPAI SZAKPOLITIKAI HOZZÁJÁRULÁS A NÖVEKEDÉSHEZ ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSHEZ 

 
7 

  
AZ EGYSÉGES DIGITÁLIS PIAC MEGVALÓSÍTÁSA 

 
 

Eddigi eredmények További lépések 

A digitális 
menetrend 
kiemelt 
kezdeményezése 

Előrelépés történt a digitális menetrend megvalósítása területén, 
többek között a kollektív jogok kezelésére és az európai 
rádióspektrum-politikára irányuló javaslatoknak köszönhetően.  

A Bizottságnak még ebben az évben félidős értékelést kell közzé tennie, 
amelyben részletesen kifejti a még elvégzendő nemzeti és európai szintű 
feladatokat.  
 

Elektronikus 
aláírás és 
elektronikus 
azonosítás 

A Bizottság 2012 júniusában benyújtotta rendeletjavaslatát. A jogalkotás nem a megfelelő ütemben folyik: a folyamat felgyorsítása 
szükséges. 

A szerzői jogi 
rendszer 
modernizálása 
 

2012 októberében elfogadták az árva művekről szóló irányelvet. 
A Bizottság több javaslatot terjesztett elő a közös jogkezelésről.  
2011-ben megjelent az audiovizuális művek online terjesztéséről 
szóló zöld könyv. 

A közös jogkezelésre vonatkozó jogalkotási folyamatot fel kell gyorsítani. 
A zöld könyv nyomon követését a Bizottság 2012 végéig bemutatja. 
 

Elektronikus 
számlázás  

Az elektronikus számlázás a második egységes piaci 
intézkedéscsomagban kulcsfontosságú fellépéseként szerepel. 

2013 tavaszáig a Bizottság javaslatot terjeszt elő. 

Digitális 
infrastruktúra / 
szélessávú 
hálózatok 
fejlesztéséhez 
szükséges 
beruházások 
 
 
 
 
 
 

Júniusban nyilvános konzultáció kezdődött a szélessávú hálózatok 
közfinanszírozásáról szóló iránymutatások felülvizsgálatával 
kapcsolatban.  
 
 
 
 
A Bizottság szabályozási útmutatót dolgoz ki a szélessávú 
hálózatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan.   
 
 
 
 
A következő többéves pénzügyi keret részeként a Bizottság több 
javaslatot előterjesztett az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre 
vonatkozóan, hogy támogassa a hálózati és a digitális 
szolgáltatási infrastruktúrákba irányuló beruházásokat az európai 
érdekek szempontjából kulcsfontosságú területeken. 
 

Az elkövetkezendő hónapokban a Bizottság előterjeszti a szélessávú 
hálózatok közfinanszírozásáról szóló átdolgozott iránymutatásait.  A 
Bizottság 2013 elején – összhangban a második egységes piaci 
intézkedéscsomaggal – jogalkotási javaslatot terjeszt elő a 
nagysebességű szélessáv alkalmazásával kapcsolatos költségek 
csökkentésére.  
 
Az európai szintű egyenlő hozzáférés, következetesség és stabilitás 
előmozdítása érdekében a Bizottság 2013-ban több ajánlást fog 
előterjeszteni a hálózati hozzáférés szabályozott nagykereskedelmi áraira 
vonatkozó megkülönböztetés tilalmáról, illetve ezen árak költségszámítási 
módszereiről.  

 
2012-ben ambiciózus megállapodás az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz támogatásának szintjéről. 
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A NÖVEKEDÉSHEZ SZÜKSÉGES MEGFELELŐ SZABÁLYOZÁSI KERET LÉTREHOZÁSA 

 
  

Eddigi eredmények 
 

 
További lépések 

Intelligens szabályozás 

 

Az „Intelligens szabályozás az Európai Unióban” 2010. évi 
bizottsági közleményben foglaltakkal összhangban a 
szabályozási terhek uniós és nemzeti szintű csökkentése 
továbbra is a Bizottság kiemelt prioritása és alapvető 
fontosságú az intelligens szabályozási ütemterv teljesítése 
szempontjából.   
 

2012 végéig a Bizottság közleményt nyújt be, amelyben 
összegzi a 2010. évi közleményében meghatározott 
intézkedésekkel, célokkal kapcsolatos eddig elért 
eredményeket, és felvázolja a jövőre vonatkozó 
feladatokat.  
 

Adminisztratív teher 

 

A Bizottság intézkedéseket javasolt, amelyek elfogadásuk 
esetén hozzávetőleg 30%-kal fogják csökkenteni az 
adminisztratív terheket.  
 

A Parlamentnek és a Tanácsnak mielőbb jóvá kell 
hagynia a még fennmaradó intézkedéseket a kezdeti 
célként kitűzött 25%-os tehercsökkentésen felüli 
további 5,5%-os csökkentés eléréséhez.   
 

A nyilvános konzultációt érintő bizottsági politika 
felülvizsgálatát és az adminisztratív terhek 
csökkentéséről szóló program keretén belül elért 
eredményeket a Bizottság közeljövőben közéteendő 
közleménye ismerteti. 

 

Kis- és 
középvállalkozások és 
mikrovállalkozások 

 

 

 

A Bizottság konzultációt kezdeményezett a kkv-k számára 
legnagyobb bürokratikus terhet jelentő jogszabályok „tízes 
toplistájának” összeállítására, amely alapján javaslatokat 
nyújts be a jogszabályok egyszerűsítésére.     

2013 elején a Bizottság jelentésben ismerteti a kkv-k és 
mikrovállalkozások terheinek csökkentését célzó politika 
eredményeit, illetve a mentesítéseket és könnyített 
rendszereket bemutató eredménytáblát.  



A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum végrehajtása   
EURÓPAI SZAKPOLITIKAI HOZZÁJÁRULÁS A NÖVEKEDÉSHEZ ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSHEZ 

 9 

 
 
 

 
 
 
 

  
A BELSŐ ENERGIAPIAC MEGVALÓSÍTÁSA 

 
  

Eddigi eredmények 
 

 
További lépések 

A belső energiapiac 
megvalósítása 

 

A belső energiapiac 2014-re történő megvalósítását 
akadályozó tényezők meghatározása jelenleg is folyik. 

 

A Bizottság novemberben átfogó jelentést tesz közzé a 
belső energiapiac működéséről, amelyben az Európai 
Tanács kérésének megfelelően kiemelten foglalkozik a 
belső energiapiac 2014-re történő megvalósítása előtt 
álló akadályok kezelésével.  A jelentés országspecifikus 
elemzéseket és konkrét határidőket tartalmazó 
cselekvési tervet foglal majd magában. 
 

Energiaipari 
infrastruktúrába történő 
beruházás 

 

A következő többéves pénzügyi keret részeként a Bizottság 
több javaslatot előterjesztetett az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközre vonatkozóan, hogy támogassa 
az európai érdekek szempontjából kulcsfontosságú 
energiaipari infrastruktúrába irányuló beruházásokat. 

 

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatási 
szintjéről 2012-ben ambiciózus megállapodásra kell 
jutni. 

 

Energiahatékonyság Az energiahatékonysági irányelveket 2012 júniusában 
elfogadták, és 2012 decemberében hatályba lépnek.  
 

2013. április 30-ig a tagállamok meghatározzák a 
nemzeti célelőirányzatokat, és 2013 végéig benyújtják 
az energiahatékonysági program végrehajtásáról szóló 
első jelentésüket. 
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INNOVATÍV UNIÓ ÉPÍTÉSE 

 
  

Eddigi eredmények 
 

 
További lépések 

Az Európai Kutatási Térség 
megszilárdítása 
 

A Bizottság 2012 júliusában elfogadta a „Megerősített partnerség az 
európai kutatási térségben a kiválóság és a növekedés 
támogatására” című közleményt.  
 

A tagállamok intézkedéseket hoznak a legfontosabb érintett 
felek bevonásával a beruházások fellendítésére és a nemzeti 
verseny ösztönzésére, a kutatási infrastruktúrák 
felhasználásával a nemzetközi együttműködés 
optimalizálására, a kutatói mobilitás megkönnyítésére, a 
nemek közötti egyenlőség megvalósítására, valamint a 
tudományos ismeretek hozzáférhetőségének megoldására. 
 

Beruházás a kutatásba és 
innovációba 
 

A 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretben a 
Bizottság javaslatot tett a Horizont 2020 keretprogramra, illetve a 
vállalkozások és a kkv-k versenyképességét segítő programra 
(COSME), hogy a kutatások állami támogatásával ösztönözze a 
magánbefektetéseket és elősegítse a kkv-k forráshoz jutását. 
 

Még 2012-ben ambiciózus megállapodásra kell jutni a Horizont 
2020 és a COSME támogatásáról. 
 

Kulcsfontosságú 
alaptechnológiák 
 

A Bizottság 2012 júniusában előterjesztette a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákra vonatkozó stratégiáját.  
 

A stratégia végrehajtása jelentős erőfeszítéseket tesz 
szükségessé a mind a Bizottság, mind pedig a tagállamok 
részéről. Magas szintű munkacsoportot kell létrehozni. 

Az iparpolitika 
korszerűsítése 

 

A Bizottság 2012 októberében közleményt fogadott el az uniós 
iparpolitika felülvizsgálatáról azzal a céllal, hogy az uniós iparágak 
megőrizzék vezető szerepüket a technológiák területén, valamint, 
hogy hozzájáruljon a beruházások megkönnyítéséhez az új 
technológiák bevezetésének és elterjesztésnek korai szakaszában.  

A közleményben megfogalmazott kezdeményezéseket 
késedelem nélkül meg kell valósítani, többek között 
munkacsoportok felállításával a kiemelt területeken. 

Egységes szabadalmi 
oltalom 

Az egységes szabadalmi oltalomra vonatkozó bizottsági jogalkotási 
javaslatokkal jelenleg a Tanács és a Parlament foglalkozik. 

 

2012 végéig a Tanácsnak és a Parlamentnek megállapodásra 
kell jutnia, hogy 2014 tavaszára megtörténhessen az első 
egységes joghatású szabadalom bejegyzése. 
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BEFEKTETÉS A NÖVEKEDÉSBE 

 
  

Eddigi eredmények 
 

 
További lépések 

EBB tőkeemelése  
 

Az EBB Kormányzótanácsa még 2012 folyamán döntést hoz a bank 
tőkéjének 10 milliárd eurós megemeléséről.  
 

A 2013. évi EBB hitelezési programjának tükröznie kell a 
hitelezési kapacitás hozzávetőleg 60 milliárd eurós 
növekedését, többek között az új növekedési és 
foglalkoztatási eszköz révén.  A projektek megvalósulásának 
elősegítésére és a kifizetések, illetve a tényleges beruházások 
felgyorsítására az EBB fokozza technikai és pénzügyi 
tanácsadói tevékenységét.  

Projektkötvények kísérleti 
programja 
 

A közlekedés területére irányuló projektkötvényekre 2012 során 100 
millió EUR-t hagytak jóvá, ami 1,5–2 milliárd EUR értékű beruházási 
lehetőséget hordoz magában. Az EBB már előkészítette a 
projektsorozatot. 
 

Októberben aláírják a Bizottság és az EBB közötti 
együttműködési megállapodást, majd nem sokkal ezt 
követően kibocsátják az első projektkötvényeket. További 130 
millió EUR mobilizálása a 2013. év folyamán (100 millió EUR a 
közlekedés, 20 millió EUR az IKT és 10 millió EUR az 
energiaszektor számára) 

Uniós strukturális alapok 
átprogramozása és 
felgyorsítása 
 

A Bizottság a tagállamokkal együtt jelenleg is azon dolgozik, hogy a 
növekedés és a foglalkoztatási prioritások támogatásának érdekében 
átprogramozza a strukturális alapokat, illetve, felgyorsítsa az alapok 
kifizetéseit. 

A növekedés támogatásának érdekében a tagállamok további 
lehetőségeket határoznak meg az uniós strukturális alapok 
átprogramozására és mobilizálására.  

2013. évi költségvetés 
 

A 2013. évi költségvetésre vonatkozó bizottsági javaslat 
középpontjában a 2013. évre vonatkozó növekedésösztönző 
befektetések biztosítása áll.    
 

A pénzügyi csomag sikeres végrehajtásához a 2013. évi uniós 
költségvetés megfelelő szintű támogatása szükséges, amelyről 
a Tanács és Parlament novemberben hoz döntést. 
 
A rendelkezésre bocsátott pénzeszközök 50%-át a kiemelt 
fontosságú infrastruktúra, 25%-át a kutatás, innováció, kkv-k 
és informatikai szolgáltatások, 25%-át pedig a munkaerőpiac, 
humán tőke és a társadalmi beilleszkedési intézkedések 
támogatására használják fel.  

A 2014–2020 közötti 
időszakra szóló többéves 
pénzügyi keret 

A 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret 
programjainak vonatkozásában a Bizottság számos növekedést 
célzó, elsősorban az eredményekre és az uniós hozzáadott értékre 
összpontosító javaslatot nyújtott be. 

2012 végéig ambiciózus megállapodásra kell jutni a 
növekedést ösztönző programok támogatásáról. 
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A NÖVEKEDÉST SZOLGÁLÓ ADÓPOLITIKA 

  
Eddigi eredmények 

 

 
További lépések 

Megtakarítási adó 
 

A Bizottság 2008 novemberében javaslatot terjesztett elő a 
megtakarítási adóról szóló irányelv felülvizsgálatáról, 2011 
júliusában pedig, a harmadik országokkal kötendő uniós adó-
megállapodásokra irányuló megbízások felülvizsgálatról. 
 

A jogalkotás nem a megfelelő ütemben folyik: a folyamat 
felgyorsítása szükséges. 
 

Energiaadó 
 

A Bizottság 2011 áprilisában előterjesztette az energiadó-irányelvre 
vonatkozó javaslatát. 
 

A jogalkotás nem a megfelelő ütemben folyik: a folyamat 
felgyorsítása szükséges. 
 

Közös konszolidált 
társaságiadó-alap 
(KKTA) 
 

A Bizottság 2011 márciusában előterjesztette a közös konszolidált 
társaságiadó-alapra (KKTA) vonatkozó javaslatait.  

A jogalkotás nem a megfelelő ütemben folyik: a folyamat 
felgyorsítása szükséges. 
 
 

Adócsalás és 
adókikerülés 
 

A Bizottság júniusban közzétette az adócsalás és az adókikerülés 
elleni küzdelem konkrét intézkedéseire vonatkozó közleményét. 
 

A Bizottság még 2012 vége előtt elő kívánja terjeszteni 
konkrét, rövid idő alatt kifejleszthető intézkedéseket 
tartalmazó cselekvési tervét, valamint az adóparadicsomokra 
és agresszív adótervezésre vonatkozó kezdeményezését. A 
cselekvési terv konkrét lépéseket határoz majd meg az 
adminisztratív együttműködés intenzívebbé tétele érdekében, 
és támogatni fogja a meglévő jó kormányzási politika 
továbbfejlesztését. 
 

Pénzügyi tranzakciós adó A Bizottság 2011 szeptemberében előterjesztette a pénzügyi 
tranzakciós adóra vonatkozó javaslatát.   
 

A feltételek teljesülése esetén a Bizottság készen áll arra, 
hogy további lépéseket tegyen azon tagállamokkal, amelyek 
részt kívánnak venni a megerősített együttműködésben.  
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MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS VALÓDI EURÓPAI MUNKAERŐPIAC 

 Eddigi eredmények További lépések 

Foglalkoztatási politika A Bizottság 2012 áprilisában foglalkoztatási csomagot 
terjesztett elő, amelyben meghatározta a 
munkahelyteremtés támogatására, a munkaerőpiac 
dinamikájának helyreállítására és az uniós kormányzás 
javítására irányuló legfontosabb intézkedéseket. 

Az intézkedések késedelem nélküli végrehajtása. 

 

Munkanélküliség a fiatalok 
körében 

 

A Bizottság 2011-ben elindította a „Több lehetőséget a 
fiataloknak” elnevezésű kezdeményezését és 
akciócsoportokat hozott létre, hogy az uniós strukturális 
alapok felhasználásával támogatást nyújtson az ifjúsági 
munkanélküliség elleni küzdelem és kkv-k számára.  A 
Bizottság 2012 szeptemberében közzétette uniós ifjúsági 
jelentését. 

Az elért eredmények áttekintésére a Bizottság decemberben 
ifjúságfoglalkoztatási intézkedéscsomagot terjeszt elő. E csomag 
tartalmazza az Ifjúsági garanciákról szóló tanácsi ajánlásra irányuló 
javaslatot, valamint a szociális partnerekkel a szakmai gyakorlatok 
minőségi keretrendszeréről folytatott konzultáció második szakaszát.  

 

Oktatás és készségek 

 

Az oktatással és a készségekkel kapcsolatos 
állapotfelmérés jelenleg is folyik, csakúgy, mint az 
EURES reformja, amelynek révén ez az eszköz valódi 
toborzó és munkaközvetítő platformmá válik. 

2012 vége előtt a Bizottság közleményt terjeszt elő az oktatási 
rendszerek újragondolásáról, amelyben áttekinti a készségek jelenlegi 
helyzetét, és javaslatot tesz a további lépésekre vonatkozóan.  Az EURES 
reformjáról szóló bizottsági javaslat az ifjúságfoglalkoztatási 
intézkedéscsomag részét fogja képezni. 

Nyugdíjjogosultság 
hordozhatósága 

 

A ciprusi elnökség és a Bizottság jelenleg is együtt 
dolgozik a transznacionális nyugdíjjogosultságok és 
szociális biztonsági jogok megőrzéséért a folyamat 
újraindítása érdekében. 

A munkafolyamat felgyorsítása szükséges. 

 

Kiküldetésben lévő 
munkavállalók 

A Bizottság 2012 márciusában javaslatot terjesztett elő a 
kiküldött munkavállalók jogairól. 

A jogalkotás nem a megfelelő ütemben folyik: a folyamat felgyorsítása 
szükséges. 

Szabályozott szakmák A Bizottság 2011 decemberében javaslatot terjesztett elő 
a szakmai képesítések elismeréséről. 

 

A jogalkotás nem a megfelelő ütemben folyik: a folyamat felgyorsítása 
szükséges.   

A tagállamok végrehajtják a Bizottság közreműködésével a vonatkozó 
országspecifikus ajánlásokat. 

Idősebb munkavállalók A szociális védelemmel foglalkozó bizottság jelenleg 
dolgozza ki a tevékeny időskor és a nemzedékek közti 
szolidaritás vezérelveit, amelyek várhatóan októberben 
fogadnak el. 

A többoldalú felügyeleti programmal összefüggésben a szociális 
védelemmel foglalkozó bizottság és a Foglalkoztatási Bizottság közös 
felülvizsgálatot végez 2013-ban a tevékeny időskor témájában. 
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A KERESKEDELEMBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSA 

 Eddigi eredmények További lépések 

Kereskedelmi 
megállapodások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 júniusában kereskedelmi megállapodás aláírása Peruval és 
Kolumbiával.  
 
Előrehaladott tárgyalások Kanadával egy átfogó gazdasági és 
kereskedelmi megállapodásról. 
 
A Szingapúrral folyó tárgyalások a végső szakaszhoz közelítenek.  
 
Indiával a tárgyalások jelenleg is folynak. 
 
 
Júliusban a Bizottság elfogadta ajánlásait a Japánnal megkötendő 
szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalási 
irányelvekről. 
 
A munkahelyteremtéssel és a növekedéssel foglalkozó magas szintű 
munkacsoport jelentést készít egy az Amerikai Egyesült Államokkal 
megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás lehetséges 
hatályáról.  
  
Az Európai Unió és Ukrajna közötti mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi térség létrehozására irányuló tárgyalások 2011 
decemberében lezárultak. A megállapodást 2012 júliusában 
parafálták.  
 
2011 decemberében elfogadták az Egyiptommal, Jordániával, 
Marokkóval és Tunéziával megkötendő mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalási 
irányelveket. 
 
Malajziával a tárgyalások jelenleg is folynak. 
 
2012 márciusában a Bizottság megkezdte a Tunéziával, 
Marokkóval és Jordániával folytatandó tárgyalások 

Az Európai Parlament egyetértésének elnyerése szükséges. 
 
 
A tárgyalások lezárása az elkövetkező hónapokban. 
 
 
A tárgyalások lezárása az elkövetkező hónapokban. 
 
A tárgyalások folytatása – Indiának új lendülettel kell folytatni 
a tárgyalásokat, azok mielőbbi lezárásának érdekében. 
 
Tárgyalási irányelvekkel kapcsolatos munka felgyorsítása 
tagállami szinten. 
 
 
A jelentést 2012 végéig el kell fogadni. 
 
 
 
 
A hivatalos aláíráshoz szükséges további technikai lépések 
(fordítás) végrehajtása 2012 végéig.   
 
 
 
Az előkészítő folyamatok lezárását követően a Bizottság kész 
megkezdeni a tárgyalásokat, amennyiben arra a tárgyalófelek 
részéről is szándék mutatkozik. 
 
 
A tárgyalások folytatása. 
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  előkészítést.  
 
A Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy megkezdje 
Grúziával és Moldovával (2011. december), valamint 
Örményországgal (2012. február) a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó 
tárgyalásokat. 
 

 

Harmadik országok 
közbeszerzési piacaihoz 
való hozzáférés 

2012 márciusában a Bizottság javaslatot terjesztett elő az uniós 
áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési 
piacokra való bejutásáról.   

A jogalkotási folyamatot fel kell gyorsítani. 
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