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GENOMGÖRANDET AV TILLVÄXT- OCH SYSSELSÄTTNINGSPAKTEN 
RAPPORT TILL EUROPEISKA RÅDET INFÖR DESS MÖTE DEN 18–19 OKTOBER 2012 

Den tillväxt- och sysselsättningspakt som stats- och regeringscheferna beslutade om vid 
Europeiska rådets möte i juni utgör en integrerad del i Europeiska unionens svar på den 
ekonomiska och finansiella krisen.  Den kompletterar och förstärker de insatser som nu 
håller på att genomföras för att återupprätta den finansiella stabiliteten och fördjupa den 
ekonomiska och monetära unionen. Om vi i dag gör en målmedveten insats för att skapa 
tillväxt och sysselsättning och för att blåsa nytt liv i den europeiska ekonomin, kommer detta 
att ge utdelning under många årtionden framöver. 

Kommissionen har lagt fram en rad olika förslag för att skapa tillväxt, vilka ingår som en del 
av tillväxt- och sysselsättningspakten, och verkar tillsammans med Europaparlamentet och 
rådet för att dessa ska kunna antas och börja genomföras så snabbt som möjligt och därmed 
ge positiva effekter för ekonomin. 

Det har gjorts goda framsteg när det gäller vissa aspekter av tillväxt- och 
sysselsättningspakten sedan juni, t.ex. när det gäller ökningen av EIB:s kapital och 
pilotfasen för projektobligationer. Inom flera andra områden har resultaten emellertid varit 
nedslående och det omfattande politiska åtagande som gjorts av stats- och 
regeringscheferna och Europaparlamentet har ännu inte utmynnat i någon intensifiering av 
insatserna, vilket skulle behövas för att uppnå snabba resultat på fältet.   

I denna rapport och den åtföljande bilagan ges en översikt över de framsteg som gjorts och 
visas på var man behöver fördubbla sina ansträngningar för att aktivt främja tillväxten. 

Att stimulera genomförandet av Europa 2020-strategin  
Det råder en bred enighet kring prioriteringarna när det gäller arbetet med att reformera 
och modernisera den europeiska ekonomin. De landspecifika rekommendationerna för 
2012 som antagits av rådet måste nu följas av kraftfulla åtgärder på nationell nivå för att 
omsätta dem i praktiken. Det nya systemet för ekonomisk styrning har visserligen visat 
sig vara effektivt, men behöver ändå kompletteras. Till exempel står en 
överenskommelse om två lagstiftningsakter för att ytterligare förstärka 
budgetsamordningen inom euroområdet högt på dagordningen. Att det görs framsteg när 
det gäller kommissionens förslag om en bankunion och i det mer långsiktiga arbetet med 
den ekonomiska och monetära unionen kommer att bidra till att återupprätta förtroendet 
i ekonomin och skapa de rätta förutsättningarna för tillväxt. 

Att fördjupa den inre marknaden  
De möjligheter till tillväxt som den inre marknaden erbjuder har ännu inte tillvaratagits 
till fullo.  Genomförandet av nyckelåtgärderna i den första inremarknadsakten har varit 
ojämnt. Antagandet av standardiseringslagstiftningen nyligen är ett välkommet framsteg. 
Medlagstiftarna bör sträva efter att anta nyckelförslagen om ett enhetligt patent, 
riskkapital, sociala investeringsfonder, redovisning och alternativ tvistlösning före årets 
slut och att påskynda arbetet med andra nyckelåtgärder – t.ex. offentlig upphandling, 
yrkeskvalifikationer, utstationering av arbetstagare, energibeskattning och elektroniska 
signaturer – där det inte gjorts tillräckliga framsteg.  Kommissionen har just föreslagit 
ännu en uppsättning tillväxtfrämjande åtgärder i en andra inremarknadsakt. 
Kommissionen har även påskyndat sitt arbete med att genomföra tjänstedirektivet, 
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avskaffa de kvarvarande illegala begränsningarna för företagsstrukturer och kapital och 
underlätta tillträdet till reglerade yrken. Dessutom uppmanar den medlemsstaterna att 
till fullo delta i detta arbete. 

Att sammanlänka Europa 
Vi har fastställt snäva men ändå fullt uppnåeliga tidsfrister för fullbordandet av den 
digitala inre marknaden och den inre marknaden för energi. De beslut och åtgärder som 
vi nu antar kommer att vara avgörande för om vi kommer att lyckas eller ej. 
Kommissionen kommer inom kort att utarbeta en handlingsplan i vilken den i detalj 
anger vad varje enskild medlemsstat måste göra för att förverkliga en inre marknad för 
energi. Denna plan kommer att bygga på de nyligen antagna 
energieffektivitetsdirektiven. Likaså kommer halvtidsöversynen av den digitala agendan, 
som ska publiceras före årets slut, att ange vilka begränsningar som finns kvar och vilka 
åtgärder som måste vidtas. Ett påskyndande av arbetet med kommissionens förslag om 
förvaltning av kollektiva rättigheter och de kommande initiativen om upphovsrätt och 
audiovisuella tjänster kommer också att vara till stor hjälp. Den långtgående 
överenskommelsen om fonden för ett sammanlänkat Europa är en tydlig signal om att 
man har för avsikt att företa de nödvändiga investeringarna såväl på energi-och 
transportområdet som på det digitala området. 

Att skapa ett regelverk för tillväxt   
Kommissionen kommer senare under 2012 att rapportera om de betydande framsteg 
som gjorts när det gäller smart lagstiftning och vidta åtgärder för att göra regelverket 
mindre tungrott såväl på EU-nivå som på nationell nivå. I början av 2013 kommer 
kommissionen att lägga fram en första lägesrapport och resultattavla för de åtgärder 
som nu genomförs för att anpassa EU:s regelverk till de små och medelstora företagens 
och mikroföretagens behov. 

Att bygga en innovationsunion   
Innovation är avgörande för att kunna skapa tillväxt och konkurrenskraft i framtiden.  
Kommissionen har angivit hur det europeiska området för forskningsverksamhet kan 
stärkas och lagt fram en långtgående strategi för viktig möjliggörande teknik.  En 
överenskommelse om de föreslagna programmen Horisont 2020 och Cosme (program för 
företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag) inom ramen för nästa 
fleråriga budgetram kommer att ge forskare och små och medelstora företag ett 
behövligt lyft. De åtgärder som anges i kommissionens senaste översyn av EU:s 
industripolitik kommer att hjälpa EU att bibehålla sitt teknologiska försprång och 
underlätta investeringar i de tidiga faserna av utvecklingen av en ny teknik. 

Att investera i tillväxt 
Det finansieringspaket på 120 miljarder euro som tillhandahålls genom tillväxt- och 
sysselsättningspakten har stora förutsättningar att verka som en katalysator för tillväxt 
och ytterligare investeringar från den privata sektorn. Enighet har nåtts om en ökning av 
Europeiska investeringsbankens kapital och 90 % kommer att finnas tillgängligt senast i 
mars 2013. Denna ökade utlåningskapacitet kommer att återspeglas i EIB:s 
utlångingsprogram för 2013. De första EU-projektobligationerna kommer att utfärdas 
under de kommande månaderna, i avvaktan på att samarbetsavtalet mellan 
kommissionen och EIB undertecknas i slutet av oktober.  EIB:s styrelse har redan 
godkänt en uppsättning projekt. Kommissionen fortsätter sitt arbete tillsammans med 
medlemsstaterna för att omprogrammera EU:s strukturfondsmedel till tillväxtfrämjande 
åtgärder och för att snabbare mobilisera dessa medel. De beslut som ska fattas om EU:s 
budget för 2013 och nästa fleråriga budgetram kommer emellertid att visa hur stark 
uppslutning som verkligen finns bakom det gemensamma åtagandet att investera i 
tillväxt och konkurrenskraft. Kommissionen har inte tillräckligt med 
betalningsbemyndiganden för att möta de utbetalningsansökningar som för närvarande 
inkommer från medlemsstaterna. Dessa bemyndiganden är rättsliga förpliktelser som 
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måste respekteras och försenade utbetalningar är inte ett sätt att återupprätta 
förtroendet i ekonomin och skapa tillväxt. 

Att utforma en skattepolitik som gynnar tillväxten 
Kommissionen har tagit fram en rad förslag, t.ex. en översyn av direktivet om skatt på 
sparande, en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, energibeskattning och ett 
förhandlingsmandat för ett avtal med tredjeländer om skatt på besparingar, som i fall de 
antas skulle ge ökade intäkter till staten, stimulera tillväxten och bidra till en 
finanspolitisk konsolidering. Det görs emellertid för få framsteg med dessa förslag i rådet 
och Europaparlamentet. Kommissionen uppmanar till ett förnyat åtagande om framsteg 
på detta område, bl.a. genom genomförandet av handlingsplanen för skattebedrägeri och 
skatteundandragande, inbegripet ett initiativ om skatteparadis, som ska antas senare i 
år. Så snart man genom ett ökat samarbete uppfyllt minimikraven för antagande av en 
skatt på finansiella transaktioner kommer kommissionen att lägga fram ett förslag till 
godkännandebeslut. 

Att skapa arbetstillfällen och en verkligt europeisk arbetsmarknad 
Medlemsstaterna måste fortsätta att hantera de ekonomiska och sociala problem som 
den höga arbetslösheten och de demografiska förändringarna ger upphov till. 
Förutsättningarna för framsteg finns – allt som nu behövs är att man skrider till handling. 
Kommissionen har lagt fram ett långtgående sysselsättningspaket som innehåller viktiga 
åtgärder för att skapa arbetstillfällen, återupprätta dynamiken på arbetsmarknaden och 
förbättra styrningen i EU. Det innehåller även en uppmaning till att påskynda arbetet när 
det gäller överföringsrätt för pensionsrättigheter. På den europeiska nivån pågår för 
närvarande en reform av Eures för att göra detta nätverk till en verklig plattform för 
rekrytering och förmedling. Kommissionen kommer inom kort också att lägga fram ett 
förslag till ett meddelande om nytänkande kring utbildning och ett sysselsättningspaket 
för ungdomar som bygger på initiativet Bättre möjligheter för unga och innehåller förslag 
om  en ungdomsgaranti. Dessutom bör arbetet med kommissionens förslag om 
utstationerade arbetstagares rättigheter påskyndas. 

Att tillvarata de möjligheter som handeln ger 
Det har gjorts framsteg i handelsförhandlingarna med en rad olika internationella 
partner. Avtal har undertecknats med Peru och Colombia och avtalen med Singapore och 
Kanada bör vara slutförda före årsskiftet. Kommissionen har föreslagit 
förhandlingsdirektiv när det gäller Japan. Förhandlingarna med Indien fortskrider, men 
skulle behöva nya impulser. Även arbetet med kommissionens förslag om tillträde till 
marknaderna för offentlig upphandling i tredjeländer bör påskyndas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det krävs ett starkt partnerskap mellan EU-institutionerna och medlemsstaterna för att 
tillväxt- och sysselsättningspakten ska ge resultat inom alla dessa områden. Europeiska 
kommissionen kommer även fortsättningsvis att till fullo axla sin roll och uppmanar 

 Europeiska rådet att bekräfta vikten av att man når resultat vad gäller alla aspekter av 
tillväxt- och sysselsättningspakten,  

 medlemsstaterna att fortsätta sitt reformarbete med mod och beslutsamhet i enlighet med de 
landspecifika rekommendationer som fastställdes 2012,  

 Europaparlamentet och rådet att påskynda antagandet av de mest tillväxtfrämjande förslagen. 
 



Genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten:   
Åtgärder som ska vidtas av medlemsstaterna.  
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ATT STIMULERA GENOMFÖRANDET AV EUROPA 2020-STRATEGIN 

 
  

Framstegen hittills 
 

 
Nästa etapp 

Europa 2020-
strategin 

Landspecifika rekommendationer lades fram av 
kommissionen i maj, godkändes av Europeiska rådet i 
juni och antogs av rådet i juli. 

Genomförandet på nationell nivå pågår.  Medlemsstaterna ska 
genomföra de landspecifika rekommendationerna med hjälp 
av reformprogram och budgetarbetet för 2013.    

Kommissionen ska anta den årliga tillväxtöversikten för 2013 i 
november.  

  

Nya verktyg för 
ekonomisk styrning 
och för ”peer 
pressure” 

En ny uppsättning regler för ekonomisk styrning trädde i 
kraft i december 2011 och började tillämpas i januari 
2012.  

Kommissionen lade fram sin första rapport om 
varningsmekanismen och följde upp denna med ingående 
översyner av tolv länder. Obalanser har blivit föremål för 
landsspecifika rekommendationer. 

De nya reglerna kommer att fortsätta att tillämpas under den 
europeiska planeringsterminen för 2013.  

Genomförande av de landspecifika rekommendationerna på 
nationell nivå. Rapporten om varningsmekanismen för 2013 
kommer att läggas fram i november tillsammans med den 
årliga tillväxtöversikten. 

 

Paketet med två 
lagstiftningsakter 
(”two-pack”). 

I november 2011 lade kommissionen fram förslag till två 
nya förordningar som har till syfte att förbättra 
budgetövervakningen och budgetsamordningen för alla 
medlemsstater i euroområdet (”two-pack”). 

Trepartsdiskussioner pågår – det krävs att man snabbt når en 
överenskommelse. 

 



Genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten:   
Åtgärder på europeisk nivå för att främja tillväxt och sysselsättning.  
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ATT FÖRDJUPA DEN INRE MARKNADEN 

 
  

Framstegen hittills 
 

 
Nästa etapp 

Den första 
inremarknadsakten 
 

Kommissionen har lagt fram förslag om alla tolv 
nyckelåtgärder i den första inremarknadsakten: 
 
Europeiska standardiseringssystemet 
 
Ett enhetligt patent 
Riskkapitalfonder 
Sociala investeringsfonder 
Förenkling av redovisningsdirektiven 
Alternativ tvistlösning 
TEN-E-riktlinjerna 
 
Energiskattedirektivet 
Yrkeskvalifikationer 
Offentlig upphandling 
Utstationering av arbetstagare 
Elektroniska signaturer 
TEN-T-riktlinjerna och riktlinjerna för telenät 

 
 
 
Antagen i oktober 2012. 
 
Godkännande möjligt före utgången av 2012. 
 
 
 
 
 
 
Lagstiftningsprocessen följer inte tidsplanen och behöver 
påskyndas. 
 

Den andra 
inremarknadsakten 
 

Kommissionen presenterade den andra 
inremarknadsakten i oktober 2012 som innehåller 
ytterligare tolv nyckelåtgärder för tillväxt. 

Kommissionen ska lägga fram förslag senast våren 2013 för 
antagande senast våren 2014.  
 

Styrningen av den 
inre marknaden 
 

Kommissionen lade fram meddelandet om en bättre 
styrning av den inre marknaden i juni. 
 

Uppföljningsarbete pågår för att påskynda införlivandet, 
förbättra genomförandet och övervakningen och fastställa 
korrigerande åtgärder. 

Tjänstedirektivet Kommissionen lade fram ett meddelande om 
genomförandet av tjänstedirektivet i juni. 
 

Uppföljningen av genomförandet av direktivet kommer att 
fortsätta, bl.a. genom överträdelseförfaranden, 
sakkunnigbedömningar och utbyte av bästa praxis. 



Genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten:   
Åtgärder på europeisk nivå för att främja tillväxt och sysselsättning.  
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ATT ÅSTADKOMMA EN DIGITAL INRE MARKNAD 

 
  

Framstegen hittills 
 

 
Nästa etapp 

Flaggskeppsiniti
ativet En digital 
agenda 
 

Det har gjorts framsteg i genomförandet av den digitala 
agendan, bl.a. i form av förslag om förvaltning av 
kollektiva rättigheter och en europeisk 
radiospekturmpolitik. 

Kommissionen ska publicera en halvtidsöversyn före årets slut i 
vilken den i detalj redogör för vad som återstår att göra på 
europeisk och nationell nivå. 
 

Elektroniska 
signaturer och 
elektronisk 
identifiering 

Kommissionen lade fram ett förslag till förordning i juni 
2012. 

Lagstiftningsprocessen följer inte tidsplanen och behöver 
påskyndas. 

Modernisering 
av 
upphovsrättsor
dningen  
 

Direktivet om verk av okända upphovsmän antogs i 
oktober 2012. Kommissionen har lagt fram förslag om 
förvaltning av kollektiva rättigheter.  En grönbok om digital 
distribution av audiovisuella verk har publicerats 2011.  
 

Lagstiftningsprocessen om förvaltning av kollektiva rättigheter 
behöver påskyndas. Kommissionen kommer med en uppföljning 
av grönboken í slutet av 2012. 
 

Elektronisk 
fakturering  

Angivet som en nyckelåtgärd i den andra 
inremarknadsakten. 

Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag senast våren 
2013. 

Investeringar i 
digital 
infrastruktur/br
edbandsnät 
 
 
 
 
 
 

I juni inleddes ett offentligt samråd om översynen av 
riktlinjerna för offentlig finansiering av bredbandsnät.   
 
 
 
Kommissionen håller på att utarbeta lagstiftningsmässiga 
riktlinjer för bredbandsnät.  
 

 
Kommissionen har lagt fram förslag om en fond för ett 
sammanlänkat Europa inom ramen för nästa fleråriga 
budgetram i syfte att främja investeringar i nät och 
infrastruktur för digitala tjänster inom viktiga områden 
som är av gemensamt intresse för hela Europa. 

Kommissionen kommer att lägga fram reviderade riktlinjer om 
offentlig finansiering av bredbandsnät inom några månader.  
Såsom angivits i den andra inremarknadsakten kommer 
kommissionen att lägga fram ett lagförslag om sänkta kostnader 
för utbyggnaden av höghastighetsbredbandsnät i början av 2013.  
 

Kommissionen kommer att lägga fram rekommendationer under 
2013 rörande icke-diskriminering och kostnadsberäkning för 
reglerat grossisttillträde till näten i syfte att främja likvärdigt 
tillträde, enhetlighet och stabilitet i Europa. 
 

Det behövs en ambitiös överenskommelse under 2012 om nivån 
på stödet till fonden för ett sammanlänkat Europa.  
 



Genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten:   
Åtgärder på europeisk nivå för att främja tillväxt och sysselsättning.  
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ATT SKAPA ETT REGELVERK FÖR TILLVÄXT 

 
  

Framstegen hittills 
 

 
Nästa etapp 

Smart lagstiftning 

 

Att göra regelverket mindre betungande, både på EU-nivå 
och på nationell nivå, är en viktig prioritering för 
kommissionen och en central punkt i agendan för smart 
lagstiftning, såsom anges i 2010 års meddelande om smart 
lagstiftning i EU.  
 

Kommissionen kommer att lägga fram ett meddelande 
senast i slutet av 2012 i vilket den redogör för vilka 
framsteg som gjorts med avseende på de åtgärder och 
mål som fastställts i 2010 års meddelande samt 
beskriver det framtida arbetet.  
 

Administrativ börda 

 

Kommissionen har föreslagit åtgärder som, om de godkänns, 
kommer att minska den administrativa bördan med ca 30 %.  
 

Parlamentet och rådet uppmanas att snabbt godkänna 
de kvarvarande åtgärderna så att det blir möjligt att 
uppnå en ytterligare minskning med 5,5 % av den 
administrativa bördan utöver det ursprungliga målet, 
dvs. en minskning med 25 %.  
 

Kommissionen kommer i ett meddelande att rapportera 
om översynen av sin offentliga samrådspolitik och om 
slutresultaten för programmet för att minska de 
administrativa bördorna. 

 

Små och medelstora 
företag och mikroföretag 

 

 

 

Kommissionen har inlett ett samråd för att identifiera vilken 
lagstiftning som ligger på de små och medelstora företagens 
tio-i-topp lista över betungande förfaranden. Kommissionen 
kommer därefter att lägga fram förslag till förenkling.   

Kommissionen kommer att publicera en lägesrapport i 
början av 2013 om politiken för att göra regelverket 
mindre betungande för små och medelstora företag och 
mikroföretag. Denna rapport kommer bl.a. att innehålla 
en resultattavla vad gäller undantag och enklare 
förfaranden för mikroföretag.  



Genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten:   
Åtgärder på europeisk nivå för att främja tillväxt och sysselsättning.  
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ATT FULLBORDA DEN INRE MARKNADEN FÖR ENERGI 

 
  

Framstegen hittills 
 

 
Nästa etapp 

Fullbordande av den inre 
marknaden för energi 

 

Arbetet med att identifiera hinder för fullbordandet av en inre 
marknad för energi till 2014 pågår. 

 

Kommissionen ska i november publicera en utförlig 
rapport om hur väl den inre marknaden för energi 
fungerar, i vilken det bl.a. anges hur man ska avhjälpa 
de kvarvarande hindren för att denna marknad ska 
kunna fullbordas till 2014, i enlighet med Europeiska 
rådets begäran. Meddelandet kommer att innehålla 
landspecifika analyser och handlingsplaner med klart 
angivna tidsfrister. 
 

Investeringar i 
energiinfrastruktur 

 

Kommissionen har lagt fram förslag om en fond för ett 
sammanlänkat Europa inom ramen för nästa fleråriga 
budgetram i syfte att främja investeringar i 
energiinfrastruktur inom nyckelområden som är av intresse 
för hela Europa. 

 

Det behövs en ambitiös överenskommelse före 
utgången av 2012 om nivån på stödet till fonden för ett 
sammanlänkat Europa.  

 

Energieffektivitet De direktiv om energieffektivitet som antogs i juni 2012 
kommer att träda i kraft i december 2012.  
 

Medlemsstaterna ska fastställa nationella mål till den 30 
april 2013 och lämna sina första rapporter om 
genomförandet av energieffektivitetsordningarna senast 
i slutet av 2013. 

 



Genomförandet av tillväxt- och sysselsättningspakten:   
Åtgärder på europeisk nivå för att främja tillväxt och sysselsättning.  

 

 
9 

  
ATT BYGGA EN INNOVATIONSUNION 

 
  

Framstegen hittills 
 

 
Nästa etapp 

Förstärkning av det 
europeiska området för 
forskningsverksamhet 
 

I juli 2012 antog kommissionen meddelandet Ett stärkt 
partnerskap för det europeiska området för 
forskningsverksamhet syftande till vetenskaplig excellens och 
tillväxt.  
 

Medlemsstaterna ska i samarbete med viktiga aktörer 
vidta åtgärder för att främja investeringar och nationell 
konkurrens, optimera det gränsöverskridande 
samarbetet genom forskningsinfrastruktur, underlätta 
rörligheten för forskare, öka jämställdheten och 
förbättra tillgången till vetenskaplig kunskap. 
 

Investeringar i forskning 
och utbildning. 
 

Kommissionen har inom ramen för den fleråriga budgetramen 
för 2014–2020 föreslagit Horisont 2020 och ett särskilt 
program för företagens konkurrenskraft och små och 
medelstora företag (Cosme), i syfte att ge offentligt stöd till 
forskning, stimulera till privata investeringar och hjälpa de 
små och medelstora företagen att få tillgång till finansiering. 
 

Det behövs en ambitiös överenskommelse före 
utgången av 2012 om nivån på stödet till Horisont 2020 
och Cosme.  
 

Viktig möjliggörande 
teknik 
 

Kommissionen lade fram sin strategi för viktig möjliggörande 
teknik i juni 2012.  
 

Genomförandet av strategin kommer att kräva 
betydande insatser av kommissionen och 
medlemsstaterna. En högnivågrupp måste inrättas. 

Modernisering av 
industripolitiken 

 

Kommissionen antog ett meddelande om översyn av EU:s 
industripolitik i oktober 2012 i syfte att hjälpa EU:s industri 
att bibehålla sitt teknologiska försprång och underlätta 
investeringar på ett tidigt skede när ny teknik införs och 
sprids.  

Initiativen i meddelandet ska genomföras utan 
dröjsmål, bl.a. med hjälp av arbetsgrupper som inrättas 
i prioriterade områden. 

Enhetligt patentskydd Lagförslag från kommissionen om enhetligt patentskydd 
under behandling i rådet och Europaparlamentet. 

 

Överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet 
fordras senast 2012 för att registrering av patent med 
enhetlig verkan ska kunna inledas våren 2014. 
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ATT INVESTERA I TILLVÄXT 

 
  

Framstegen hittills 
 

 
Nästa etapp 

Ökning av EIB:s kapital  
 

Ett kapitaltillskott på 10 miljarder euro kommer att 
beslutas av EIB:s styrelse före utgången av 2012.  
 

EIB:s utlåningsprogram för 2013 ska återspegla ökningen av 
utlåningskapaciteten med omkring 60 miljarder euro, bl.a. 
genom det nya tillväxt- och sysselsättningsinstrumentet. EIB ska 
ge mer teknisk och finansiell rådgivning för att bidra till 
genomförandet av projekt och påskynda utbetalningar och 
realinvesteringar.  

Pilotfas för 
projektobligationer 
 

100 miljoner euro har beviljats för 
projektobligationer på transportområdet 2012, som 
kan generera investeringar på 1,5–2 miljarder euro. 
EIB har tagit fram en uppsättning projekt. 
 

Samarbetsavtalet mellan kommissionen och EIB ska 
undertecknas senast före utgången av oktober.  Lansering av de 
första projektobligationerna planeras ske kort därefter Ytterligare 
130 miljoner euro ska mobiliseras 2013 (transport 100 miljoner, 
IKT 20 miljoner och energi 10 miljoner). 

Omprogrammering och 
snabbare mobilisering av 
EU:s strukturfondsmedel  
 

Kommissionen ska, i samarbete med 
medlemsstaterna, omprogrammera 
strukturfondsmedlen för att stödja prioriteringarna 
avseende tillväxt och sysselsättning och påskynda 
utbetalningen. 

Medlemsstaterna ska identifiera ytterligare möjligheter att 
omprogrammera och mobilisera EU:s strukturfondsmedel för att 
främja tillväxt. 
 

Budgetåret 2013 
 

Kommissionens förslag till EU:s budget för 2013 är 
inriktat på tillväxtfrämjande investeringar 2013.  
 

För ett framgångsrikt genomförande av finanspaketet fordras 
lämplig stödnivå i EU:s budget för 2014, som antas av rådet och 
Europaparlamentet i november. 
 

De anslagna medlen kommer att användas för stöd till prioriterad 
infrastruktur (50 %), forskning, innovation, små och medelstora 
företag och IT-tjänster (25 %) och arbetsmarknaden, 
humankapital och social integration (25 %). 

Den fleråriga 
budgetramen för 2014–
2020 

Kommissionens förslag till program inom ramen för 
den fleråriga budgetramen för 2014–2020 är 
inriktade på tillväxt med ökad fokusering på resultat 
och EU-mervärde. 

Ambitiös överenskommelse om stödnivån för tillväxtfrämjande 
program fordras före utgången av 2012. 
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ATT UTFORMA EN SKATTEPOLITIK SOM GYNNAR TILLVÄXTEN 

  
Framstegen hittills 

 

 
Nästa etapp 

Beskattning av 
sparande 
 

Kommissionen lade fram förslag om översyn av direktivet om 
skatt på sparande och om förhandlingsmandat för översyn av 
EU:s avtal med tredjeländer om skatt på besparingar i 
november 2008 respektive juli 2011. 
 

Lagstiftningsprocessen följer inte tidsplanen och måste 
påskyndas. 
 

Energibeskattning 
 

Kommissionen lede fram ett förslag om energiskattedirektiv i 
april 2011. 
 

Lagstiftningsprocessen följer inte tidsplanen och måste 
påskyndas. 
 

Gemensam 
konsoliderad 
bolagsskattebas 
 

Kommissionen lade fram förslag om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas i mars 2011. 

Lagstiftningsprocessen följer inte tidsplanen och måste 
påskyndas. 
 
 

Skattebedrägeri och 
skatteundandragande 
 

Kommissionen lade fram ett meddelande om konkreta sätt 
att stärka bekämpandet av skattebedrägeri och 
skatteundandragande i juni. 
 

Före utgången av 2012 planerar kommissionen att 
lägga fram en handlingsplan där man kommer att 
identifiera vilka specifika åtgärder som skulle kunna 
utarbetas snabbt tillsammans med ett initiativ mot 
skatteparadis och aggressiv skatteplanering. Den 
kommer att omfatta konkreta åtgärder för att förbättra 
det administrativa samarbetet och främja en utveckling 
av de befintliga styrelseformerna.  
 

Skatt på finansiella 
transaktioner 

Kommissionen lade fram ett förslag på skatt på finansiella 
transaktioner i september 2011.   
 

När villkoren har uppfyllts är kommissionen redo att 
föra ärendet framåt tillsammans med de medlemsstater 
som är villiga att förfara via fördjupat samarbete.  
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ATT SKAPA ARBETSTILLFÄLLEN OCH EN VERKLIGT EUROPEISK ARBETSMARKNAD 

 
 

Framstegen hittills Nästa etapp 

Sysselsättningspolitik Kommissionen lade fram ett sysselsättningspaket i april 
2012 som innehåller viktiga åtgärder för att skapa 
arbetstillfällen, återupprätta dynamiken på 
arbetsmarknaden och förbättra styrningen i EU. 

Åtgärderna ska genomföras utan dröjsmål. 

 

Ungdomsarbetslöshet 

 

Kommissionen lanserade initiativet Bättre möjligheter för 
unga 2011 och satte in särskilda arbetsgrupper för att 
mobilisera medel från strukturfonderna i syfte att 
bekämpa ungdomsarbetslösheten och stödja de små och 
medelstora företagen.  Kommissionen offentliggjorde 
EU:s ungdomsrapport i september 2012. 

Kommissionen lägger fram ett sysselsättningspaket för ungdomar i 
december för att utvärdera framstegen. Det kommer att rymma ett 
förslag till rådets rekommendation om en ungdomsgaranti och andra 
fasen av samrådet med arbetsmarknadens parter om kvalitetskriterier för 
praktikprogram.  

 

Utbildning och kompetens 

 

Undersökande arbete pågår om utbildning och 
kompetens.  En reform av Eures-systemet för att göra 
om det till en verklig rekryterings- och 
förmedlingsplattform pågår. 

Kommissionen ska lägga fram ett meddelande om nytänkande kring 
utbildning före utgången av 2012, i vilket det nuvarande kompetensläget 
ses över och ytterligare insatser i framtiden föreslås.  Kommissionens 
förslag till reform av Eures kommer att ingå i sysselsättningspaket för 
ungdomar. 

Överföringsrätt för 
pensionsrättigheter 

 

Kommissionen samarbetar med det cypriotiska 
ordförandeskapet kring bevarandet av 
gränsöverskridande pensionsrättigheter och andra 
rättigheter till social trygghet i syfte att gjuta nytt liv i 
denna process. 

Arbetet måste påskyndas. 

 

Utstationerade arbetstagare 

 

Kommissionen lade fram ett förslag om utstationerade 
arbetstagares rättigheter i mars 2012. 

Lagstiftningsprocessen följer inte tidsplanen och måste påskyndas. 

Reglerade yrken Kommissionen lade fram ett förslag om erkännande av 
yrkeskvalifikationer i december 2011. 

 

Lagstiftningsprocessen följer inte tidsplanen och måste påskyndas.   

Kommissionen samarbetar med medlemsstaterna kring genomförandet 
av tillhörande landsspecifika rekommendationer. 

Äldre arbetstagare Kommittén för socialt skydd arbetar med de vägledande 
principerna för aktivt åldrande och solidaritet mellan 
generationerna, som väntas antas i oktober. 

Inom ramen för det multilaterala övervakningsprogrammet kommer 
kommittén för socialt skydd och sysselsättningskommittén att göra en 
gemensam tematisk översyn av aktivt åldrande under 2013. 
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ATT TILLVARATA DE MÖJLIGHETER SOM HANDELN GER 
 

  
Framstegen hittills 

 

 
Framstegen hittills 

 
Handelsavtal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handelsavtal med Peru och Colombia undertecknades i juni 
2012.  
 
Förhandlingarna om ett övergripande avtal om ekonomi och 
handel med Kanada är långt framskridna. 
 
Förhandlingarna med Singapore närmar sig slutfasen. 
 
Förhandlingarna med Indien pågår. 
 
 
Kommissionen antog en rekommendation till 
förhandlingsdirektiv om ett frihandelsavtal med Japan i juli. 
 
Högnivågruppen för sysselsättning och tillväxt håller på att 
utarbeta en rapport om vilken räckvidd ett frihandelsavtal 
med Förenta staterna skulle kunna ha.  
  
Förhandlingarna om ett djupgående och omfattande 
frihandelsavtal med Ukraina slutfördes i december 2011. 
Detta avtal mellan EU och Ukraina paraferades formellt i juli 
2012.  
 
I december 2011 antogs förhandlingsdirektiv om djupgående 
och omfattande frihandelsavtal med Egypten, Jordanien, 
Marocko och Tunisien. 
 
 

Europaparlamentets godkännande krävs. 
 
 
Förhandlingarna kommer att slutföras under de 
närmaste månaderna. 
 
Förhandlingarna kommer att slutföras under de 
närmaste månaderna. 
Förhandlingarna fortsätter – det behövs att Indien ger 
fler impulser om man ska kunna anta avtalet inom kort. 
 
Medlemsstaterna måste påskynda sitt arbete med 
förhandlingsdirektiven. 
 
Rapporten ska antas före utgången av 2012. 
 
 
 
Den behandling på rent teknisk nivå (översättning) som 
krävs för ett slutgiltigt undertecknande ska vara slutförd 
till slutet av 2012.   
 
 
Kommissionen kan inleda förhandlingar så snart de 
förberedande processerna slutförts och parterna visar 
vilja till att förhandla. 
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Det pågår förhandlingar med Malaysia. 
 
I mars 2012 började kommissionen förbereda förhandlingar 
med Tunisien, Marocko och Jordanien.   
 
Rådet bemyndigade kommissionen att inleda förhandlingar 
om ett djupgående och omfattande frihandelsavtal med 
Georgien och Moldavien i februari 2012. 
 

 
Förhandlingarna kommer att fortsätta.  

Tillträde till marknaderna 
för offentlig upphandling 
i tredjeländer 

I mars 2012 lade kommissionen fram ett förslag om tillträde 
för varor och tjänster från unionen till tredjeländers 
marknader för offentlig upphandling.  

Lagstiftningsprocessen behöver påskyndas. 
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