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I.

A magyar EU-elnökség

legfontosabb eredményei



A kormány az európai uniós tagságból kötelezôen fakadó soros elnökségi céljait

aszerint határozta meg, hogy az Európai Unió számára legfontosabb, napirenden

szereplô aktuális kérdésekben elôrehaladást érjen el, és tisztességgel helytálljon

a váratlan helyzetek kezelése során. A tagállamok felé azt vállalta, elnöksége

alatt azon fog munkálkodni, hogy Európa erôsebb legyen a magyar félév

végén, mint az elnökségi staféta átvételekor, s eközben mindvégig az emberi

tényezôt tartja szem elôtt, tehát a polgárok érdekeit állítja a középpontba

(strong Europe with a human touch). Az erôs Európa erôs közös pénzt, erôs közös

politikákat és erôs, egymással együttmûködô intézményeket foglal magában.

Ez utóbbi elérése érdekében Magyarország parlamentbarát elnökséget hirde-

tett meg, a Lisszaboni Szerzôdés beüzemelésének gyakorlati nehézségeibôl

fakadó intézményközi konfliktusok csökkentésének célját is zászlajára tûzve.

A 2010. december 22-én elfogadott, az Európai Unió Tanácsának (további-

akban: Tanács) féléves programját meghatározó kormányhatározat négy priori-

tás mentén fogalmazta meg a magyar elnökség legfontosabb célkitûzéseit:

a) a gazdasági növekedés elôsegítése a gazdasági kormányzás erôsítése révén,

valamint a munkahelyteremtés és társadalmi befogadás elôtérbe helyezésével;

b) a közös politikák megerôsítése azok hatékonyságának és versenyképességé-

nek növelésével, alapvetô értékeik és kohézióteremtô képességük megôrzése

mellett; c) az Unió polgárközelibbé tétele; d) a bôvítési folyamat felelôsség-

teljes folytatása és hitelességének fenntartása.

Az elnökségi félév elteltével megállapítható, hogy Magyarország valamennyi

kitûzött céljának eleget tett, tartotta a menetrendet.Az elnökségi stáb szaksze-

rûen, általános elismerés mellett látta el az ülések megszervezésével és lebonyolí-

tásával, a meghatározott napirend végrehajtásával kapcsolatos feladatait.A meg-

fogalmazott elnökségi prioritások a tagállamok részérôl egyöntetû támogatást

kaptak az elnökségi program bemutatásakor. A legfontosabb elnökségi célkitû-

zések megvalósultak; az Európai Unió a magyar elnökség végére erôsebbé vált.

Az elnökségi sikerek jelentôségét növeli, hogy Magyarországnak egy külö-

nösen nehéz idôszakban kellett specifikus tapasztalat nélkül, elsô ízben helyt-

állnia és ambiciózus célkitûzéseit megvalósítania. A globális gazdasági és pénz-

ügyi válságra adni kívánt átfogó válasz legnehezebb elemeinek elfogadtatása,
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illetve gyakorlatba történô átültetése a magyar elnökségre hárult: elsô ízben

kellett végrehajtani az európai szemesztert és megállapodásra kellett jutni a gaz-

dasági kormányzást új alapokra helyezô hatos jogszabálycsomagról. Mindezt

úgy, hogy az eurózónában egymást követték a válsághelyzetek, Görögország

és Írország 2010-es finanszírozási problémái után Portugália is segítségre szorult.

A feladatokat nehezítette továbbá, hogy az Unió következô többéves költség-

vetési keretére vonatkozó tárgyalások megkezdése elôtt, erôteljesen kiadás-

ellenes hangulatban kellett a tagállamok egyetértését megszerezni a kiemelt

nemzeti érdeknek számító erôs közös agrárpolitika és kohéziós politika meg-

tartása tekintetében. Új stratégiai irányt kellett meghatározni egy valóban kö-

zös, integrált energiapiac megteremtésére. A hirtelen gyorsasággal felkavaro-

dott észak-afrikai, közel-keleti események gyors és hatékony válságkezelése

mellett meg kellett birkózni az Európába áramló migrációs áradat következmé-

nyeivel, különös tekintettel a schengeni rendszert ért támadásokra, és mindeköz-

ben megmenteni Románia és Bulgária schengeni csatlakozásának lehetôségét.

Bár a nemzetközi környezet nem volt túlságosan kedvezô a bôvítési folyamat

számára, a magyar elnökség sikerrel vitte végig Horvátország csatlakozási tár-

gyalásait, és elérte annak lezárását az elnökségi félév vége elôtt. Az elnökségi

program végrehajtását nehezítette az Európai Parlament (EP) és a Tanács

között horizontális kérdésben fennálló intézményi, jogi természetû vita is.

Parlamentbarát elnökségként Magyarország vállalta, hogy elôrelépést érjen el

a 2010 végére igen elmérgesedett intézményközi kapcsolatokban. Bár nyilván-

való volt, hogy fél év alatt a problémák nem oldhatók meg, a cél egy építkezési

folyamat elindítása, illetve kedvezô hangulat megteremtése volt a hatos gaz-

dasági jogszabálycsomag elfogadása és a következô hétéves pénzügyi keret

tárgyalásai elindulásának idôszakában. Az elnökség ennek megfelelôen rend-

szeresen egyeztetett az Európai Parlament tárgyaló delegációjával a kijelölt

horizontális vitás kérdésekrôl, valamint kidolgozott egy munkamódszert arra

vonatkozóan, hogyan lehet majd bevonni a Parlamentet a következô többéves

pénzügyi keret tárgyalásaiba.

A kiadvány a következôkben a legfontosabb elnökségi prioritások

terén elért eredményeket veszi sorra.
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1. Növekedés, munkahelyteremtés és társadalmi befogadás 

A magyar elnökség arra törekedett, hogy Európa egyszerre biztosítsa az államház-

tartások fenntarthatóságát, a szigorú költségvetési fegyelem betartását, valamint

a gazdasági növekedés ösztönzését. Ez utóbbi eléréséhez azt szorgalmazta, hogy az

Unió politikái a munkahelyteremtést helyezzék elôtérbe.

Az elnökség kulcsfeladata a gazdaságpolitikai koordináció megerôsíté-

sét célzó hatos jogszabálycsomagról folyó tárgyalások vezetése a Ta-

nácsban, azok intézmények közötti koordinálása és lehetôség szerint

elsô olvasatos lezárása volt. A hatos csomag jogszabálytervezetei megerô-

sítik a már meglévô Stabilitási és Növekedési Egyezmény (SNE) megelôzô és

kiigazító ágát, összehangolják a tagállamok fiskális keretszabályait, illetve

bevezetik az új, makroegyensúlytalansági eljárást. A cél az volt, hogy a tagál-

lamokat megfontolt, átlátható és fenntartható költségvetési politikák vitelére

ösztönözzük, és a makrogazdasági egyensúlytalanságokat idôben érzékelhessük

annak érdekében, hogy a versenyképességet aláásó folyamatokat kezelni lehessen.

Az elnökség intenzív munkájának köszönhetôen a gazdasági és pénzügyminisz-

terek 2011. március 15-ei ülésén a tagállamok egyetértésre jutottak a javaslat-

csomagról. Az informális egyeztetések után, rögtön az áprilisi parlamenti bi-

zottsági szavazást követôen megkezdôdtek az intenzív tárgyalások az Európai

Parlamenttel. Az EP több mint kétezer módosító javaslata majd száz érdemi

vitás tartalmi kérdésre irányult; a tárgyalások utolsó szakaszára ugyanakkor si-

került egy olyan ésszerû kompromisszumot kidolgozni, amelyben néhány tech-

nikai elem mellett mindössze egyetlen nyitott politikai kérdés maradt, az ún.

fordított minôsített többségû szavazás kiterjesztése a Stabilitási és Növekedési

Egyezmény megelôzô ágára. Az elnökség ezzel megteremtette a lehetôségét

annak, hogy a csomagról elsô olvasatos megállapodás szülessen.

A magyar elnökség sikerrel látta el nagy felelôsséggel járó felada-

tát, az európai szemeszter elsô ízben történô, menetrend szerinti végre-

hajtását. A válságra adott átfogó válasz egyik fontos eleme az európai
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szemeszter bevezetése, amely kiváló eszköze a különbözô gazdasági felügyeleti

folyamatok (fiskális és strukturális) egy ciklusba integrálásának. Erôsíti a gaz-

daságpolitikai koordináció ex ante, megelôzô jellegét, valamint átláthatóbbá

teszi a tagállamok makrogazdasági és költségvetési helyzetét, versenyképessé-

gi vállalásait. Az elsô európai szemeszter 2011 januárjában indult. A tagállamok

április végéig benyújtották stabilitási és konvergenciaprogramjaikat, valamint

nemzeti reformprogramjaikat. Az Euró Plusz Paktumhoz (ld. késôbb) csatlako-

zott tagállamok programjaikban a paktum alapján vállalt versenyképességet

elômozdító vállalásokat is tettek. A Bizottság a tagállami programok értékelése

alapján országspecifikus ajánlásokat nyújtott be, amelyeket az érintett tanácsi

formációk megvitattak. A 2011. júniusi Európai Tanács által megerôsített elsô

szemeszter ajánlásait a tagállamoknak figyelembe kell venniük a nemzeti költ-

ségvetéseik elkészítésekor, valamint az ágazati politikák végrehajtása során.

Megállapodás született az elnökség alatt a gazdasági válságra adott

átfogó válasz egyéb (nem elnökségi munkához köthetô) elemeiben is, így

a tagállamok elfogadták a Gazdasági és Monetáris Unió gazdasági pillérének

mélyítését, a versenyképesség erôsítését és a tagállamok közötti hatékonyabb

konvergencia biztosítását szolgáló Euro Plusz Paktumot (Magyarország nem

csatlakozott a paktumhoz, mert az hátrányosan érintette volna vállalati adó-

rendszerének versenyképességét; a csatlakozás lehetôsége a jövôben nyitva

marad). A tagállamok módosították az Európai Unió mûködésérôl szóló szerzô-

dés 136. cikkét, hogy létrehozhassák az átmeneti válságkezelési keretrendszer

kiváltására szükséges állandó stabilitási mechanizmust (ESM) 2013 júliusától.

A tagállamok döntöttek a 2010 májusában létrehozott és 2013-ban lejáró Európai

Pénzügyi Stabilitási Eszköz tényleges kapacitásának 250-rôl 440 milliárd euróra

emelésérôl. A bankok terheléspróbája (stress tests) 2011. március és június között

lezajlott. A tesztelés eredményét bankonkénti bontásban teszik közzé 2011

júliusában.

A magyar elnökség alatt jelentôs elôrelépés történt a pénzügyi

szolgáltatások terén. A pénzügyi válság kezelése és a hasonló helyzetek

megelôzése érdekében 2011 elején új európai felügyeleti rendszer kezdte meg
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mûködését: az Unió pénzügyi piacainak makroprudenciális felügyeletére

létrejött Európai Rendszerkockázati Testület, a rendszer második pilléreként,

a mikroprudenciális szint felügyeletére pedig a Pénzügyi Felügyeletek Európai

Rendszere három európai hatóságot hívott életre. A magyar elnökségnek az

Európai Bizottság együttmûködésével sikerült elhárítani a hatósági elnökök meg-

választása körül az Európai Parlamentben kialakult válsághelyzetet. Az Európai

Bankfelügyeleti Hatóság ügyvezetô igazgatói posztját Farkas Ádám nyerte el.

A pénzügyi válság rávilágított az európai értékpapír-piaci és a banki szabá-

lyozás szigorításának szükségességére is. Az így megindult jogszabály-alkotási

folyamat egyik elemeként a gazdasági és pénzügyminiszterek május 17-ei ülé-

sén a tagállamok egyetértésre jutottak a részvények és az állampapírok short

eladását és a hitel-nemteljesítési csereügyletek egyes kérdéseit szabályozó ren-

deletjavaslatról. További két kiemelkedô fontosságú kérdésben is megállapodás

született a Gazdasági és Pénzügyi Tanács június 20-ai találkozóján: egyrészt

a betétbiztosítási rendszerekrôl szóló irányelvrôl, amely tovább fokozza a beté-

tesek védelmét és hozzájárul a pénzügyi stabilitás erôsítéséhez, másrészt az

Egységes Euró Fizetési Térséget létrehozó SEPA-rendeletrôl, amely lehetôvé

teszi, hogy a területén lakók mind belföldi, mind határon átnyúló viszonylat-

ban egységes feltételekkel hajthassanak végre bizonyos fizetési mûveleteket.

Az Európa 2020 stratégia nemzeti céljait megfogalmazó reform-

tervek benyújtása és azok értékelése az európai szemeszter részévé vál-

tak, így azok a konvergenciaprogrammal szoros összhangban vannak.

Az elnökség emellett nagy hangsúlyt helyezett az Európa 2020 straté-

gia számszerû céljainak megvalósulását segítô, kiemelt kezdeményezé-

sek végrehajtására. A kiemelt kezdeményezések azt szolgálják, hogy az

Európa 2020 stratégia fô prioritási területein – innováció és tudásalapú

növekedés, fenntartható növekedés, valamint a befogadó társadalom erôsítése

– megvalósuljanak az uniós célkitûzések. Mindezek érdekében nagy hangsúlyt

kapott az elnökségi félév során többek között a szegénység elleni küzdelem,

a fiatalkorúak foglalkoztatásának elômozdítása és a korai iskolaelhagyás csök-

kentése; a digitális menetrend (különös tekintettel a szélessávú internet szol-
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gáltatás elérhetôvé tételére minden fogyasztó számára) elômozdítása; az erô-

forrás-hatékony (megfelelô energiainfrastruktúra összeköttetésekkel rendel-

kezô és alacsony szén-dioxid-kibocsátású) Európa megteremtése; megfelelôen

finanszírozott és a kutatók mobilitását erôsítô innovációs politika, valamint

kutatás-fejlesztési térség kialakítása.

Az elnökség jelentôs eredményeket ért el az egységes belsô piac

erôsítése és a kis- és középvállalkozások helyzetének javítása terén,

ezzel is hozzájárulva Európa versenyképességének növeléséhez. A Bizott-

ság 2011. április 13-án jelentette meg Egységes piaci intézkedéscsomag címû köz-

leményét, amely meghatározza a belsô piac továbbfejlesztése szempontjából

legfontosabb, 2012-re elfogadandó tizenkét kulcsintézkedést. A magyar elnök-

ség a bizottsági közleményrôl a tagállamok egyhangúságával tanácsi követ-

keztetéseket fogadott el, amelyben a tagállamok megfogalmazták a csomaggal

és az abban szereplô egyes javaslatokkal kapcsolatos álláspontjukat. Mivel az

egységes piac a gazdasági növekedés alapvetô feltétele, a tagállamok vállalták,

hogy 2012 végéig megállapodnak a belsô piac megújítását célzó legfontosabb

konkrét intézkedésekrôl, jogalkotási javaslatokról.

A gazdasági válság és az Európai Unió 2020-ig tartó gazdaságpolitikai

stratégiájának fényében felülvizsgálatra szorult a kisvállalkozásokkal (kkv) kap-

csolatos uniós politikát meghatározó kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small

Business Act). A versenyképességgel foglalkozó miniszterek áprilisi és májusi

ülésük keretében is kiemelten foglalkoztak a kisvállalkozások helyzetével, és

megállapodásra jutottak a kkv-kra vonatkozó uniós politika fôbb elemeirôl,

a kkv-kat érintô adminisztratív terhek csökkentésérôl. Ezek szerint kiemelt

hangsúlyt kell kapnia többek között a kkv-k finanszírozásának, a rájuk vonat-

kozó szabályok egyszerûsítésének, piacra jutásuk megkönnyítésének és a vállal-

kozói szemlélet megerôsödésének, a könnyen érthetô nyelvezetû, átlátható és

jól hozzáférhetô jogszabályok követelményének.

A több mint tíz éven át eredménytelenül vitatott egységes sza-

badalmi oltalom kérdésében a Versenyképességi Tanács március 10-ei

ülésén a miniszterek határozatot fogadtak el a megerôsített együtt-
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mûködés létrehozásáról. A magyar elnökség intenzív egyeztetések révén

elérte, hogy a kezdeti 12, megerôsített együttmûködést kérelmezô tagállam-

hoz csatlakozzon további 13, így 25-re nôtt a megerôsített együttmûködésben

részt vevôk száma. Ezen felhatalmazás alapján az elnökség a Versenyképességi

Tanács június 27-ei rendkívüli ülésén tetô alá hozta a tagállamok tanácsi meg-

állapodását az új egységes európai szabadalmi rendszer nyelvi szabályairól,

valamint az egységes szabadalmi oltalom részletes szabályairól szóló rendelet-

rôl. A munka a lengyel elnökség alatt folytatódik. A magyar elnökség által elért

eredmények lehetôvé teszik, hogy középtávon jelentôsen csökkenjen a szaba-

dalmaztatás költsége, így is hozzájárulva Európa kutatás-fejlesztési és innová-

ciós kapacitásának jobb kihasználásához.

A magyar elnökség sikeresen lezárta az egyeztetést az Európai

Parlamenttel a fogyasztói jogokról szóló irányelvtervezetrôl, így kiala-

kította a fogyasztóvédelem új európai keretszabályait. A jogszabály a fo-

gyasztók alapvetô szerzôdéses jogainak szabályozásán keresztül erôsíti a fo-

gyasztói bizalmat és elômozdítja a határokon átnyúló kereskedelmet, szolgál-

tatást.A jogszabály tartalmazza többek között a távollévôk közötti szerzôdések

(távértékesítés, internetes vásárlás), az üzlethelyiségen kívül kötött szerzô-

dések (házaló kereskedelem), az elállási jogosultság és a tájékoztatás szabályait.

A magyar elnökség kezdeményezô szerepének köszönhetôen a tag-

államok elfogadták: a roma-kérdéssel uniós szinten is foglalkozni kell,

és ösztönözni szükséges a nemzeti fellépéseket. Az Európai Bizottság

vonatkozó közleményére reagálva a magyar elnökség „A romák integrációját

célzó nemzeti stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” címmel tanácsi követ-

keztetéseket terjesztett elô, amelyet a Foglalkoztatási, Szociálpolitikai, Egész-

ségügyi és Fogyasztóvédelmi Tanács 2011. május 19-én fogadott el. A következ-

tetések értelmében a marginalizált és a hátrányos helyzetû csoportok, köztük

a romák befogadása elsôsorban a tagállamok hatáskörébe tartozik, ezért a

nemzeti körülményeik figyelembevétele mellett a tagállamok romabefogadási

stratégiákat, vagy a romák helyzetének javítására irányuló integrált intézkedési

csomagokat fogadnak el 2011 végéig. Az intézkedéseknek négy fô területre kell

10
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összpontosítaniuk: az oktatásra, a foglalkoztatásra, a lakhatásra és az egész-

ségügyre. A következtetések megállapítják, hogy törekedni kell a rendelkezésre

álló uniós és nemzeti források hatékonyabb felhasználására; illetve a tagálla-

moknak figyelembe kell venniük a romaintegráció céljait nemzeti reformprog-

ramjaik tervezése, végrehajtása és ellenôrzése során. A tagállami stratégiákat

a Bizottság 2012 tavaszáig értékeli, és jelentést készít azokról az Európai

Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezt a stratégiák végrehajtásáról szóló éves jelen-

tések követik majd. A tanácsi következtetéseket is tartalmazó elnökségi jelen-

tést a 2011. június 23–24-ei Európai Tanács megerôsítette, és felhívta a tagál-

lamokat a tanácsi következtetésekben foglaltak gyors végrehajtására.

A 2010 és 2020 közötti idôszakra vonatkozó Európai Fogyatékosság-

ügyi Stratégia alkalmazásának elômozdítása érdekében a magyar elnök-

ség tanácsi következtetéseket fogalmazott meg, amelyben felkértük a tag-

államokat és a Bizottságot, hogy hatáskörüknek megfelelôen és összhangban

a szubszidiaritás, arányosság és jobb szabályozás elvével, tegyék meg a szüksé-

ges lépéseket, hogy a fô fellépési területeken, az akadálymentesség, a részvé-

tel, az egyenlôség, a foglalkoztatás, az oktatás és képzés, a szociális védelem,

az egészség, valamint a külsô fellépések terén további elôrehaladás történjen.

A meglévô uniós forrásokat fel kell használni a társadalmi kirekesztés csökken-

tésére és a foglalkoztatási lehetôségek javítására.

Európa emberközpontúságának erôsítése és a kedvezôtlen demog-

ráfiai folyamatok hosszú távú kezelhetôsége érdekében a magyar el-

nökség felhívta a figyelmet a család stratégiai szerepére és a családpoli-

tika fókuszba állításának fontosságára. A magyar elnökség tematikus

eseménysorozatot szentelt a demográfia-családpolitika kérdéskörnek, amely-

nek keretében szakmai, civil és egyházi találkozókra került sor, valamint infor-

mális tanácsülés keretében a demográfiáért és családpolitikáért felelôs minisz-

terek megosztották egymással a bevált tagállami gyakorlatokat. A miniszterek

ülésének lezárásaként a spanyol–belga–magyar trió a soron következô lengyel

elnökséggel közösen Trió+1 nyilatkozatot fogadott el „A munka és a családi élet

összehangolásának hatásáról a demográfiai folyamatok tükrében” címmel.
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A Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelmi Tanács 2011.

június 17-ei ülésén ismételten megtárgyalta a munka és a magánélet össze-

egyeztethetôségének kérdését és arról tanácsi következtetéseket fogadott el.

Ebben kimondják többek között, hogy szükséges a nemek közötti munka

egyenlôbb megosztása a családi élet terén is; ösztönözni szükséges az apák

fokozottabb szerepvállalását a gyermeknevelésben; a nem kiskorú, de gondo-

zásra szoruló hozzátartozók ápolását figyelembe kell venni a demográfiai folya-

matokban; illetve tekintettel kell lenni mindezek szoros hatására a nôk munka-

vállalására és a nemek közötti egyenlôségre. A magyar elnökség kezdeménye-

zésére 2014 a Családok Európai Éve lesz.

2. Erôsebb Európa – erôs közös politikák

A magyar elnökség fontos feladatának tekintette, hogy megfelelôen elôkészítse az

Európai Unió következô többéves pénzügyi keretének 2011 második félévében meg-

induló tárgyalásait, elsôsorban a közös uniós politikák jövôjének érdemi, tartalmi

megvitatásával. Az elnökség a közös politikák erôsítésével hozzájárult legfontosabb

prioritása, egy erôsebb Európa megteremtéséhez.

A magyar elnökség hozzájárult egy, az európai termelôk számára bizton-

ságot nyújtó, 2013 utáni közös agrárpolitika alapjainak lefektetéséhez.

Jelentôs elnökségi erôfeszítések eredményeképp a mezôgazdasági miniszterek

2011. március 17-ei ülése elnökségi következtetéseket fogadott el a közös agrár-

politika 2020-ig tartó jövôjérôl szóló bizottsági közleményrôl. Az erôs, minôsí-

tett többséggel rendelkezô tagállami támogatottság megszerzése kiemelt jelen-

tôséggel bír az Unió következô többéves pénzügyi kerete felülvizsgálata elôké-

szítésének idôszakában.A következtetés a kétpilléres, közösségi finanszírozású,

az új kihívásokat figyelembe vevô közös agrárpolitika mellett teszi le a voksát.

A magyar elnökségnek elsô ízben sikerült tetô alá hozni egy a ko-

héziós politika (jelen esetben 2013 utáni) jövôjére vonatkozó, a tag-
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államok együttes kötelezettségvállalásait tartalmazó megállapodást.

Az elfogadott tanácsi következtetésekben a Tanács formális üzenetet küldött

a kohéziós politika fontosságáról a következô többéves keret vitájának kezdete

elôtt. A tagállamok egyhangúlag kimondták, hogy a kohéziós politika erôs és

integrált fejlesztéspolitikai eszköz kell hogy maradjon a jövôben is, és kiemelt

jelentôséggel bír az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósítása kapcsán

úgy, hogy közben a politika eredeti – regionális különbségeket csökkentô –

célkitûzései is meg kell hogy maradjanak.

A magyar elnökségnek sikerült biztosítani, hogy a gazdasági és a szociális

kohézió mellett a tagállamok a területi kohézió fontosságát is elismerjék.

Az Unió területfejlesztésért felelôs miniszterei az Európai Unió 2020-ig szóló

megújított Területi Agendájának egyhangú elfogadásával nemcsak a terület-

fejlesztés új alapjait fektették le, hanem valamennyi uniós politika, így a kohézi-

ós és az ágazati politikai fejlesztések számára is közös vezérelvet határoztak meg.

A magyar elnökség alatt került elôször sor egy ágazati politika, a

hazánk számára is kiemelkedô fontosságú energia témakörének állam- és

kormányfôi szintû megvitatására, az Európai Tanács 2011. február 4-ei

ülésén. Az elfogadott következtetések határozott politikai iránymutatást adnak

az európai energiapolitika továbbfejlesztésére: hangsúlyozzák a belsô piac kitel-

jesítésének fontosságát mind a közösségi jogszabályok megfelelô és idôbeli

átültetése, mind a hiányzó infrastruktúra kiépítése szempontjából. Így 2014-ig

létre kell jönnie az EU integrált energiapiacának, és 2015-ig fel kell számolni az

Unióban az ún. energiaszigeteket (tehát az EU egyetlen területe sem marad-

hat összeköttetés nélkül). Az infrastruktúra területén a következtetések nyitva

hagyják annak a lehetôségét, hogy az európai energiabiztonság szempontjából

kulcsfontosságú projektek közfinanszírozásban részesülhessenek. A konklúziók

alapján a február 28-ai Energia Tanács részletes következtetéseket fogadott el

a 2020-ig követendô energiastratégiáról és az infrastrukturális prioritásokról.

Az intézményközi tárgyalások érdemi lezárásával megszületett az

elsô olvasatos megállapodás az Európai Parlamenttel az energiapiacok

integritásáról és átláthatóságáról szóló rendeletrôl. A javaslat formális
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elfogadására a következô lengyel elnökség alatt kerül sor. A javaslat

a nagykereskedelmi földgáz- és villamosenergia-piacokon olyan szabályozási keret

létrehozását célozza, amely lehetôvé tenné az energiapiacok ellenôrzését a piaci

visszaélések és a piaci manipulációk eredményes észlelése és megelôzése érdeké-

ben, hozzájárulva az energiatôzsde és a piaci termékek iránti bizalom erôsítésé-

hez.A rendelet elfogadása fontos eredmény a piac és a fogyasztók számára egyaránt.

A közlekedés területén valamennyi elnökségi célkitûzés teljesült.

Az elnökség a kiemelkedô jelentôségû közlekedéspolitikai Fehér Könyvrôl a 2011.

június 16-ai tanácsülésen irányadó politikai vitát folytatott, és a közlemény

tanácsi vitáját a tagállami álláspontokat tartalmazó elnökségi összefoglaló elfo-

gadásával lezárta. A közlemény legfôbb célja az európai közlekedéspolitika glo-

bális versenyképességének megôrzése oly módon, hogy közben a tagállamok tel-

jesítik az üvegházhatású gázok kibocsátása közlekedésre elôirányzott csökken-

tésének szintjét, és mérséklik a közlekedés olajfüggôségét. A közlekedési mi-

niszterek informális találkozójának fô témái a transzeurópai közlekedési hálózat

(TEN-T) felülvizsgálatának hálózattervezési és finanszírozási kérdései voltak. Az

elhangzott fontosabb megállapításokat a magyar elnökség elnökségi következ-

tetésekben összegezte, majd az Európai Bizottság a kialakítandó új hálózatokról

a tagállamokkal bilaterális egyeztetéseket folytatott. 2011 áprilisában a tagál-

lamok közül elsôként Magyarországgal kezdôdtek meg az egyeztetések, amely-

nek eredményeként a legtöbb javasolt hálózati elem bekerült a Bizottság ja-

vaslatába is. Ez az eredmény különösen azért jelentôs, mert közlekedési kohé-

ziós társfinanszírozást szinte kizárólag csak TEN-T hálózati elemek kaphatnak.

A magyar elnökség vezetésével a tagállamok megállapodtak az egy-

séges európai vasúti térség létrehozását célzó elsô vasúti csomagról

a Közlekedési Tanács 2011. június 16-ai ülésén.A szabályozás egyik legfôbb célja,

hogy egyszerûsítse, egyértelmûvé tegye és korszerûsítse az európai vasúti

ágazat szabályozási környezetét. További célkitûzés az új vasúttársaságok

számára a megfelelô piacra jutás biztosítása, elôsegítve ezzel az ágazaton belüli

versenyt. A Tanácsban elértek alapján megindulhat az Európai Parlamenttel

a közös munka a jogszabály elfogadása érdekében.
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A magyar elnökség zárta le a nehéz tehergépjármûvek infrastruk-

túra-használati díjairól szóló („Eurovignette”) irányelv módosítására

irányuló javaslat intézményközi tárgyalásait. Az elfogadott szabályozás

célja, hogy lehetôvé tegye a tagállamok számára a közlekedés által okozott lég-

és zajszennyezési költségek felszámítását a nehéz tehergépjármûvekre kive-

tett, használattal arányos útdíjon felül, valamint a torlódási költségek beépí-

tését az útdíj nagyobb arányú differenciálása révén. Az irányelv elfogadása

komoly elnökségi siker; magyarországi bevezetése esetén egyben pozitív költ-

ségvetési hatással is járhat.

A magyar elnökség környezetvédelmi prioritásai között központi

szerepet kapott a víz: a fenntartható vízgazdálkodás kapcsán magyar szem-

pontból kiemelkedô jelentôségû kérdéseknek (mint a szélsôséges vízügyi jelen-

ségek integrált kezelésének, az ökológiai szolgáltatások védelmének, a nemzet-

közi együttmûködés javításának, illetve a víz és a nemzetközi fejlesztés kapcso-

latának) az uniós politikákban való megjelenítése. Ezt szolgálják az Európai

Bizottság által 2012-ben megjelentetni tervezett uniós vízpolitikai dokumen-

tumhoz való hozzájárulást célzó tanácsi következtetések, amelyeket a Környe-

zetvédelmi Tanács június 21-ei ülésén fogadott el.

Jelentôs elôrehaladást ért el az elnökség a biológiai sokféleség

uniós védelme terén. A Környezetvédelmi Tanács 2011. júniusi ülésén a tagál-

lamok egyhangúsággal megállapodtak a 2020-ig szóló új uniós biodiverzitás

stratégiáról. Az új stratégia hat célkitûzést és húsz konkrét intézkedést kínál

annak érdekében, hogy 2020-ig meg tudjuk állítani az Unióban a biológiai sok-

féleség és az ökoszisztéma-szolgáltatások pusztulását, illetve lehetséges mér-

tékig helyreállítsuk a már bekövetkezett károkat. Szintén jelentôs eredmény,

hogy 2011 májusában az Unió soros elnökeként Magyarország képviselôje írhat-

ta alá az Unió és hazánk nevében is a biodiverzitás nemzetközi védelme szem-

pontjából jelentôs ún. Nagoja-Kuala-Lumpur aljegyzôkönyvet, majd 2011.

június 23-án New Yorkban a genetikai erôforrásokhoz való hozzáférésrôl és

a használatukból származó elônyök igazságos és méltányos megosztásáról

szóló, kulcsfontosságú Nagoja Jegyzôkönyvet.
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A magyar elnökség eredményeket ért el a nemzetközi klímapoli-

tikai tárgyalások és az Unió belsô klímapolitikájához kapcsolódó elnök-

ségi feladatok ellátása során is. Sor került az ENSZ Éghajlatváltozási

Keretegyezmény és a Kiotói Jegyzôkönyv részes feleinek 2010-es cancúni

ülésszakán elért eredmények uniós értékelésére és a 2011-ben esedékes felada-

tok áttekintésére, amelyrôl tanácsi következtetéseket fogadtak el a tagállamok

március 14-én. Megkezdte az elnökség a 2010-es Cancúni Megállapodás uniós

végrehajtását, valamint a 2011. év végi durbani klímacsúcsra történô uniós

felkészülést.

Többéves vita után, a második olvasat lezárásaként megállapodás

született az Európai Parlamenttel a fogyasztók élelmiszerekkel kapcso-

latos tájékoztatásáról szóló rendeletrôl. A fogyasztók érdekeinek védelme

szempontjából kiemelt jelentôségû szabályozás célja, hogy az élelmiszerek

címkéin az alapvetô információk egyértelmû, olvasható formában jelenjenek

meg, biztosítva a lehetôséget, hogy a fogyasztók az étrendjükkel kapcsolatban

kiegyensúlyozott és az egészségükre nézve kedvezôbb döntéseket hozhassa-

nak. Az új szabályok szerint valamennyi élelmiszer csomagolásán meg kell jele-

níteni az energia-, a só-, a cukor-, a fehérje-, a szénhidrát- és a zsírtartalomra,

valamint a telítettzsírsav-tartalomra vonatkozó adatokat. Kötelezô lesz feltün-

tetni a származási országot a friss sertés-, marha-, bárány- és kecskehús, vala-

mint a baromfi esetében is.

A tagállamok elfogadták és az Európai Tanács 2011. június 24-ei

ülésén megerôsítették az Unió második makro-regionális stratégiáját,

a Duna Régió Stratégiát. A stratégia célja a határon átívelô kihívásokra adott,

koordinált válaszokon keresztül a gazdasági növekedés, munkahelyteremtés

és az élhetô Duna mente kialakítása a régióban. A stratégia több területet is

felölel, így például a mobilitás fejlesztését infrastrukturális beruházások által

– különösképpen az észak–déli összeköttetések tekintetében –, az ökológiai

szempontokat is figyelembe vevô hajózás ösztönzését, a fenntartható ener-

gia biztosítását, az energiafüggôség csökkentését, valamint a kis- és közép-

vállalkozások támogatását. A stratégia lehetôséget kínál a strukturális alapok
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makro-regionális szempontokat figyelembe vevô hatékonyabb felhaszná-

lására. Az Európai Beruházási Bank szakértôi segítségnyújtással és projekt-

finanszírozással aktív szerepet vállal a rendelkezésre álló források koordi-

nációjában.

A magyar elnökség számottevô erôfeszítései ellenére nem sikerült

feloldani az éles tagállami ellentéteket az európai génmódosított

növényekkel (GMO) kapcsolatos bizottsági javaslatot illetôen. Az elnök-

ség célkitûzése az volt, hogy a tárgyalásokat elôrevigyük, és amennyiben

ennek feltételei fennállnak, megállapodás szülessen a szabályozásról, amely

nagyobb rugalmasságot biztosítana a tagállamok számára a GMO-növények

köztermesztésének az egyes EU-tagállamok területén történô tiltására/korlá-

tozására. A tervezet lehetôvé tenné az uniós engedélyezési eljárásban alkalma-

zott környezeti és egészségügyi kockázatelemzésen túlmenôen egyéb indokok

megjelölését is a GMO-k termesztésének tiltására. A magyar elnökség intenzív

egyeztetések eredményeképp jelentôs haladást ért el a tervezet szakértôi szin-

tû egyeztetései során.Az elnökségi kompromisszumos javaslatot ugyan a tagál-

lamok számszerû többsége támogatta, a meghatározó tagállamok ellenvélemé-

nyére tekintettel azonban világossá vált, hogy az elnökségi erôfeszítések elle-

nére a kérdésben érdemi elôrelépés egyelôre nem lehetséges.

Nem sikerült a három uniós intézmény mindegyike számára egy-

aránt elfogadható megállapodást elérni az új élelmiszerek engedélye-

zési eljárásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló rendelet-

tervezettrôl, amelynek kiemelt jelentôségét a komoly politikai és etikai

kérdéseket egyaránt felvetô klónozás és a klónozott állatokból készült élel-

miszerek engedélyezésének kérdése adja. A kulcskérdésekben (a klónozott

állatokból készült élelmiszerek nyomon követhetôsége, kereskedelempolitikai

vetületek stb.) az Európai Parlament általános tiltást követelô álláspontját

a tagállamok nem tudták elfogadni, így nem jött létre a megállapodás a magyar

elnökség által szorgalmazott, a fogyasztók érdekeit szem elôtt tartó, ugyan-

akkor a gyakorlatban is megvalósítható megoldásról. Három sikertelen egyez-

tetô bizottsági ülést követôen a jogszabályalkotás végül meghiúsult.
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3. Polgárbarát Európa

A magyar elnökség egyik legfontosabb célkitûzése volt, hogy az Európai Uniót

közelebb hozza a polgárokhoz: minden javaslatot megvizsgált abból a szempontból,

mennyiben könnyíti meg, teszi jobbá az európai polgárok életét.

A Tanács 2011. február 14-én jóváhagyta az európai polgári kezdemé-

nyezésrôl szóló rendeletet, amely rögzíti azokat a feltételeket, amelyek

alapján az uniós polgárok kezdeményezhetik az Európai Bizottságnál, hogy egy

meghatározott kérdésben javaslatot tegyen a közös uniós fellépés irányára.

Ezzel jelentôsen növekedett az uniós döntéshozatal demokratikus legitimitása,

és a polgárok beleszólási lehetôsége az életüket meghatározó körülmények

szabályozásába.

A migráció és menekültügy kérdései a magyar elnökségi félév so-

rán a figyelem középpontjába kerültek, mindenekelôtt az arab tavasz ha-

tására Észak-Afrikából egyes tagállamokba (fôként Olaszországba és Máltára)

érkezett migrációs hullám miatt. Az észak-afrikai események migrációs követ-

kezményeinek megtárgyalását a magyar elnökség már februárban a Bel- és

Igazságügyi Tanács napirendjére vette, illetve a kérdés iránti elkötelezettségét

mutatták a miniszteri és államtitkári szintû egyiptomi, tunéziai és máltai láto-

gatások is. Májusban rendkívüli belügyminiszteri tanácsülésen vitatták meg

a tagállamok a déli szomszédságban zajló folyamatokat. A migrációs hullámok

kezelésérôl az elnökség két ízben is átfogó, operatív, a szükséges intézkedé-

seket összefoglaló következtetéseket fogadott el. Ennek legfontosabb elemei:

döntés a térségnek nyújtandó humanitárius segítségrôl; a FRONTEX, azaz az

európai határôrizeti ügynökség kapacitásainak erôsítése; pótlólagos pénzügyi

források a nehéz helyzetbe került tagállamoknak (az Európai Beruházási Bank

hitelezési kapacitásainak kiterjesztése); együttmûködés a térség államaival.

A magyar elnökség eredményesen kezelte a kiemelkedô nemzet-

politikai érdeknek is számító schengeni rendszer reformjával kapcsola-

tos politikai törekvéseket. Májusban a Bizottság átfogó migrációs közle-
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ményt adott ki, amelynek egyik fontos eleme a schengeni rendszer megerô-

sítése. Az új rendszerben a tagállamok mellett immáron a Bizottság és az uniós

ügynökségek is komoly szerepet kapnának annak ellenôrzésében, hogy egy

tagállam megfelelô szinten hajtja-e végre a schengeni vívmányokat. Emellett

két esetben – egyrészt, ha a külsô határ egy szakaszát rendkívüli migrációs

nyomás éri, másrészt, ha egy tagállam nem képes eleget tenni a külsô határok

ôrizetére vonatkozó kötelezettségének – lehetôvé válna a belsô határokon

történô ellenôrzés ideiglenes visszaállítása. Az elképzelések megvitatására az

elnökség májusban rendkívüli tanácsülést hívott össze, a júniusi tanácsülésen

pedig tanácsi következtetéseket fogadott el. Ezek eredményeként sikerült le-

fektetni olyan alapelveket, amelyek minden tagállam támogatását élvezik; ez

jelentôs szerepet játszott abban, hogy a júniusi Európai Tanács nem hozott

kiélezett vitát. A magyar elnökség által képviselt álláspont szerint a belsô

határok visszaállítására csak végsô esetben, világos feltételrendszer alapján,

közösségi döntéshozatali eljárásban kerülhet sor.

Az elnökségnek sikerült lezárnia az uniós határôrizeti ügynökség

(FRONTEX) szerepérôl szóló dossziét, amely az elmúlt idôszakban különös

jelentôséget nyert az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. A 2010-

ben elsô ízben Görögországban bevetett gyorsreagálású határôrök hatékonyan

csökkentették az országba áramló bevándorlás nagyságát, a Földközi-tengeren

2011 februárjában elindított Hermes-mûvelet pedig alapvetô szerepet játszik az

Észak-Afrikából érkezô migrációs hullám kontroll alatt tartásában. Mindkét

mûveletben részt vettek a Magyar Rendôrség tisztjei is. A FRONTEX kapacitá-

sainak erôsítését, hatékonyságának növelését szolgálja az ügynökséget létre-

hozó rendelet módosítása.A magyar elnökségnek sikerült lezárni a dossziét, így

a lengyel elnökségre már csak a rendelet formális elfogadása marad.

A magyar elnökség alatt jelentôs elôrelépés történt a közös euró-

pai menekültügyi rendszer megteremtése érdekében. Felállt az Európai

Menekültügyi Támogatási Hivatal, amely a tagállamok közötti gyakorlati együtt-

mûködés elsôdleges eszköze a menekültügy terén. A közös európai menekült-

ügyi rendszer azt a célt szolgálja, hogy egész Európában olyan menekültügyi
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eljárások álljanak rendelkezésre, amelyek egyszerre képesek a védelem magas

szintjének biztosítására és a visszaélések hatékony kiszûrésére. Ez egy komplex,

több javaslatot (befogadási irányelv, dublini és EURODAC-rendelet, kvalifikációs

és eljárási irányelv, huzamos tartózkodó jogállásról szóló irányelv) tartalmazó

jogalkotási csomag. Sikerült módosítani a huzamos tartózkodó jogállásról szóló

irányelvet, amely a státust kiterjesztette a nemzetközi védelemben részesített

személyekre. A kvalifikációs irányelv kapcsán lefolytatott háromoldalú egyez-

tetések során egy politikai jellegû horizontális kérdés (megfelelési táblázatok)

kivételével valamennyi pontban sikerült megállapodni az Európai Parlamenttel.

Az irányelv a közös menekültügyi joganyag egyik sarokköve: meghatározza

a menekültként és kiegészítô védelemben részesítettként (oltalmazottként)

való elismerés feltételrendszerét, illetve a státusokkal járó legfontosabb jogo-

sultságokat. A Bel- és Igazságügyi Tanács 2011. júniusi ülésének következteté-

sei, illetve a júniusi Európai Tanács kijelölték a menekültügyi jogalkotási cso-

maggal történô továbbhaladás stratégiai irányát.

Kiemelt magyar elnökségi siker, hogy a Bel- és Igazságügyi Tanács

2011. június 9-ei ülésén kimondták: Románia és Bulgária megfelelôen

felkészült a schengeni vívmányok teljes körû alkalmazására, így valamennyi

szükséges elôfeltétel teljesült a határellenôrzések megszüntetésérôl szóló taná-

csi határozat meghozatalához. A technikai feltételek mellett a schengeni bôví-

téshez politikai döntés is szükséges, amelyet a schengeni államok egyhangúan

hozhatnak meg. A magyar elnökség számára a 2010 decemberében született

francia–német belügyminiszteri levél világossá tette, hogy a két vélemény-

formáló tagállam (amelyekhez idôközben továbbiak is csatlakoztak) korainak

tartja a schengeni bôvítést. Az elnökség folyamatos konszenzusépítésének

köszönhetôen a Bel- és Igazságügyi Tanács 2010. június 9-én egyhangúlag meg-

állapította a két aspiráns ország felkészültségét. A schengeni övezet bôvítését

a konzultációs joggal rendelkezô Európai Parlament is támogatta. Ez azt je-

lenti, hogy a magyar elnökséget követô idôszakra már csak a legutolsó lépés,

a két ország teljes jogú tagsága idôpontjának meghatározása maradt. A Tanács

által júniusban elfogadott következtetések azt is rögzítik, hogy a kérdésre leg-
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késôbb szeptemberben vissza kell térni. Így van esély arra, hogy akkor megszü-

lessen a politikai döntés a minden bizonnyal fokozatos határnyitásról (elôbb

repülôterek, majd szárazföldi határok).

Komoly elôrelépés történt a polgárok szabadságának és bizton-

ságának uniós szintû biztosítása terén. A szervezett bûnözés elleni közös

európai küzdelemmel kapcsolatban kiemelendô a belsô biztonsági stratégiára

vonatkozó tanácsi következtetések elfogadása 2011 februárjában, valamint a

2011 és 2013 közötti uniós prioritások meghatározása júniusban. Az elnökség

kézikönyvet állított össze a szervezett bûnözés elleni küzdelem elôremutató

gyakorlatairól. Az emberkereskedelem a társadalmat legsúlyosabban érintô bûn-

cselekmények egyike, ezért fontos eredmény, hogy megszületett az erre vo-

natkozó új irányelv. A polgárok biztonságát fenyegetô egyik legújabb, legmo-

dernebb kihívás a számítógépes (cyber-) bûnözés, amelyrôl szakmai konferenciát

rendezett az elnökség Budapesten. Annak érdekében, hogy a tagállamok minél

hatékonyabb küzdelmet folytathassanak a modern információtechnológia által

felvett új bûnözési formák ellen, az információs rendszerek elleni támadásokról

szóló irányelvtervezet tárgyalása a magyar elnökség idején megkezdôdött, és

arról 2011. június 10-én, a Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén egyetértésre jutot-

tak. A polgárok biztonságát nagyban szolgálja, hogy megállapodás született

az Európai Parlamenttel a közlekedésbiztonságot veszélyeztetô cselekmények el-

követôivel kapcsolatos adatok cseréjérôl szóló irányelvtervezetrôl, elôsegítve,

hogy a felelôsségre vonás akkor is megtörténjen, ha a közlekedési szabályszegés

elkövetése a jármûvezetô állampolgársága szerintitôl eltérô tagállamban tör-

tént. A tagállamok szintén elfogadták az elnökség által kidolgozott ütemtervet

(az ún. „Budapest Ütemtervet”) az áldozatok jogainak és védelmének – különösen

a büntetôeljárások során való – megerôsítésével kapcsolatos uniós feladatokról,

ezáltal jelentôsen megújítva és hatékonyabbá téve az áldozatvédelem európai

szabályait.

Az adatvédelem területén az elnökség áttekintette az Európai

Unió szabályozásával kapcsolatos új kihívásokat, és ezekrôl a Tanács 2011

februárjában következtetéseket fogadott el. Ezek meghatározzák az Unió két
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évtizedes adatvédelmi rendszere megújításának irányait, amelyet a rohamos

információtechnológiai fejlôdés és a globalizáció indokol. Ezek a jelenségek sür-

getôvé teszik az egységesebb európai adatvédelmi szabályozás megújítását.

A kérdéssel egy Budapesten megrendezett, kétnapos nemzetközi adatvédelmi

konferencia is foglalkozott.

Az Unió és az Amerikai Egyesült Államok között a bûnüldözési te-

rületen, illetôleg a terrorizmus elleni harcban az együttmûködés fel-

erôsödött. Az adatcsere lehetôségeinek kihasználása területén azonban prob-

lémaként merült fel, hogy a személyes adatok védelme tekintetében eltérô elvi

megközelítés és normák érvényesülnek az Unióban és az USA-ban. Ezért dön-

tött úgy a két fél, hogy egy keretmegállapodásban rendezi a bármely irányba

történô adattovábbítás esetén alkalmazandó adatvédelmi szabályokat. A tár-

gyalások hivatalosan a 2011. április 14-én, Gödöllôn megrendezett miniszteri

szintû találkozón kezdôdtek meg az Egyesült Államokkal.

A Bizottságnak az Alapjogi Charta 2010. évi alkalmazásáról szóló

elsô éves jelentésére építve, az Általános Ügyek Tanácsa következteté-

seket fogadott el 2011. május 23-án az Alapjogi Charta alkalmazásáról.

A következtetések a Tanácsnak a Charta alkalmazása és az alapjogok érvé-

nyesülése érdekében tett lépéseit sorolja fel 2010-tôl 2011 elsô féléve végéig.

A következtetések kiemelik a horizontális jellegû intézkedéseket, köztük az alap-

jogokkal foglalkozó tanácsi munkacsoport létrehozását és a Tanácsnak az

Európai Unió Európai Emberi Jogi Egyezményhez történô csatlakozásáról folyó

tárgyalások elôsegítésében betöltött szerepét. Szintén az alapjogok horizon-

tális érvényesülését elôsegítô eredményként hangsúlyozza a következtetés

a magyar elnökség során kidolgozott módszertani iránymutatásokat, amelyek

a Tanács döntés-elôkészítô szervei, és fôként a munkacsoport-vezetôk számára

nyújtanak segítséget az alapjogi problémák felismerésében és kezelésében.

A Tanács a következtetésekben megerôsíti elkötelezettségét a Chartában

foglalt összes alapjog végrehajtására, valamint felhívja az intézményeket és

a tagállamokat, hogy ki-ki hatáskörének megfelelôen vegyen részt e folyamat-

ban. A következtetések az Unió történetében elsô ízben tartalmazzák a nem-
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zeti kisebbségi jogokra való utalást, illetve a kulturális és nyelvi sokszínûség

fontosságát hangsúlyozó bekezdést is.

A Bel- és Igazságügyi Tanács 2011. június 10-én politikai kompro-

misszumcsomagot fogadott el az európai öröklési rendelet tervezetével

kapcsolatban. A majdani rendelet eredményeként egyszerûsödik a határon

átnyúló hagyatéki eljárások menete, és megteremtôdik a hagyatéki ügyekben

hozott határozatok kölcsönös elismerésének alapja.

Az elnökség sikerrel hívta fel a figyelmet az európai totalitárius

rendszerek által elkövetett bûncselekményekre való emlékezés fontos-

ságára az errôl szóló tanácsi következtetések 2011. június 10-ei elfogadásával.

A tervezet bátorítja a tagállamokat arra, hogy saját országuk történelmének és

sajátosságainak fényében minden év augusztus 23-án, a közös európai emlék-

napon emlékezzenek meg e bûntettek áldozatairól. A következtetések a tagál-

lamokat és a Bizottságot arra ösztönzik, hogy támogassák az európai múlt ese-

ményeinek minél szélesebb körben való megismertetésére irányuló kezdemé-

nyezéseket, kutatási projekteket.

A Tanács 2011–2014. évi kulturális munkatervérôl szóló tanácsi kö-

vetkeztetések tárgyalása során a belga elnökség magyar javaslatra ki-

egészítette a Tanács kulturális munkatervét a kulturális sokszínûség

szempontjából fontos cselekvési területekkel. A 2010. november 18-ai

Oktatás, Ifjúság, Kultúra, Sport Tanács által elfogadott munkaterv így többek

között javaslatot tesz a kulturális minisztériumok vezetô tisztviselôinek és

a külügyminisztériumok kultúráért felelôs vezetô tisztviselôi közös informális

találkozójának megrendezésére is. Ennek alapján 2011. június 22–24-én Pécsett

került sor a tagállamok külügyminisztériumainak kultúráért felelôs, valamint a

kulturális tárcák külkapcsolatokért felelôs vezetô tisztviselôinek informális

találkozójára. Témája a kultúra szerepe a külkapcsolatokban és a csatlakozási

folyamatban volt, különös tekintettel a Nyugat-Balkánra.

Politikai megállapodás született az Európai Örökség cím létrehozá-

sára vonatkozó határozati javaslatról, amely cím olyan helyszínek értéké-

nek és ismertségének növeléséhez kíván hozzájárulni, amelyek fontos szerepet
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töltöttek be az Európai Unió létrejöttében, történelmében, és amelyek az

európai polgárokban megerôsíthetik az Európai Unióhoz való tartozás érzését,

a kultúrák közötti párbeszédet. A lengyel elnökség alatt az Európai Parlament

várhatóan módosítás nélkül, korai második olvasatban fogadja majd el a ta-

nácsi szöveget.

4. Felelôsségteljes bôvítés, globális kötelezettségvállalás

A magyar elnökség, azon meggyôzôdésébôl kiindulva, hogy az európai integráció

történelmi sikeréhez hozzájárul annak összehangolt és következetes mélyítése és

bôvítése, nagy hangsúlyt helyezett az uniós bôvítéspolitika továbbvitelére, különös

tekintettel a nyugat-balkáni térség integrációs folyamatának elômozdítására. Ennek

érdekében szorosan és intenzíven együttmûködött a tagállamokkal, az Európai

Bizottsággal, az Európai Parlamenttel, a tagjelöltekkel és a potenciális tagjelöltekkel

egyaránt.

A magyar elnökség a prioritások között kezelte a bôvítési folyamat és

a nyugat-balkáni országok integrációja elômozdításának kérdését. Célul

tûzte ki a Horvátországgal folyó csatlakozási tárgyalások lezárását. A magyar

elnökség kezdetekor még hét fejezet volt nyitva. Az elnökség többszöri közbe-

lépésének eredményeképp a munkálatok felgyorsultak: Horvátország óriási

erôfeszítések révén eleget tett minden elvárásnak, a Bizottság pedig 2010.

június 10-én pozitív értékelést adott a horvát teljesítményrôl. Ez megalapozta

a magyar elnökség azon törekvését, hogy a nyugat-balkáni régió egésze szem-

pontjából meghatározó jelentôségû tárgyalászárásra még a magyar elnökség

idôszakában sor kerüljön. Ehhez a tagállamok az Európai Tanács júniusi ülésén

meghozták a politikai döntést, így a magyar elnökség 2011. június 30-án le-

zárhatta a tárgyalásokat.

A magyar diplomácia kitartó próbálkozásait koronázta sikerrel a már-

ciusban az észak-afrikai eseményekre való tekintettel elhalasztott,
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majd a 2011. június 20-án Luxemburgban megrendezett, az Unió kül- és

biztonságpolitikai fôképviselôje által elnökölt Nyugat-Balkán Fórum, a tagál-

lamok és a térségbeli külügyminiszterek részvételével. Orbán Viktor miniszterel-

nök térségbe irányuló látogatásai alátámasztották Magyarország és a magyar

elnökség elkötelezettségét a Nyugat-Balkán országainak uniós csatlakozási

folyamata mellett.

Míg Törökország tárgyalási folyamatában nem került sor fejezet

nyitásra, Izland esetében a június 27-ei tárgyalási forduló négy fejeze-

tet megnyitott, és ebbôl kettôt le is zárt. Az izlandi csatlakozási folyamat

azért is élvezett megkülönböztetett figyelmet, mert megítélésünk szerint ked-

vezô lökést adhat a bôvítési folyamat egészének, és javíthatja annak tagállami

megítélését.

A magyar elnökség nagy figyelmet fordított arra, hogy az Európai

Unió közös kereskedelempolitikája hatékonyan segítse az európai nö-

vekedést és munkahelyteremtést. Kialakította a szükséges feltételeket ahhoz,

hogy az Unió és tagállamai, valamint Dél-Korea közötti szabadkereskedelmi

megállapodás az év második felétôl ideiglenesen hatályba léphessen, illetve

Japánnal megkezdôdhessenek egy szabadkereskedelmi megállapodás elôkészítô

munkálatai. A Lisszaboni Szerzôdés teremtette új keretek között sikerült biz-

tosítani a soros elnökség kereskedelempolitikai szerepének megôrzését. Ma-

gyarország elnökölte a Külügyek Tanácsa kereskedelempolitikai formációjának

ülését és irányította a Kereskedelmi Világszervezet tevékenységéhez kötôdô

genfi koordinációt.

A Lisszaboni Szerzôdés rendelkezéseit tiszteletben tartva Magyar-

ország a közös kül- és biztonságpolitika terén a Szerzôdés mielôbbi

gyakorlatba ültetését elôsegítô – a megalakult Európai Külügyi Szol-

gálat tevékenységét támogató – szerepet határozott meg a maga szá-

mára. Ezt a célkitûzést a folyamatosan változó, intézményi bizonytalanságok

és mûködési zavarok által jellemzett környezetben is sikerült elérni. Sikeresen

vezette az elnökségi feladatkörbe tartozó külkapcsolati munkacsoportokat, vál-

sághelyzetekben is hatékonyan látta el az Unió külsô képviseletét számos har-
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madik országban (pl. Líbiában, Iránban és Belorussziában). Miniszteri, parla-

menti államtitkári, illetve helyettes államtitkári szinten összesen 14 alkalommal

helyettesítette Magyarország a fôképviselôt harmadik országgal vagy régióval

tartott rendezvényen (köztük az EU–Izrael, EU–Közép-Ázsia, EU–Dél-Kaukázus

és EU–Montenegró dialógusokon). Magyarország is tevékeny részt vállalt az Uniónak

az ENSZ Közgyûlésben és az ahhoz tartozó testületekben elfoglalt státusáról

szóló határozat elfogadtatásában, illetve más nemzetközi szervezetekben az

EU képviseletének ellátásában, az ezzel kapcsolatos Unión belüli viták rendezé-

sében. Számos szeminárium, konferencia, „field-trip” megszervezésével járult

hozzá Magyarország a közös kül- és biztonságpolitika aktuális témáiban folyó

uniós vita elôreviteléhez. A válsághelyzetek (lásd késôbb) különösen jól megmu-

tatták a Külügyek Tanácsa és a magyar soros elnökség által felügyelt tanácsi

formációk tevékenysége között eredményesen megteremtett összhangot. Ösz-

szességében megállapítható, hogy Magyarországnak sikerült kialakítania a so-

ros elnökség és a fôképviselô/EKSZ együttmûködésének követhetô modelljét.

Aktívan részt vett Magyarország az európai szomszédságpolitika

(ENP) stratégiai felülvizsgálati folyamatában, amelyet a Bizottság 2010

júliusában kezdeményezett. A magyar érdekek szempontjából lényeges, hogy

a Bizottság 2011. május 25-én közzétett ENP-felülvizsgálati közleménye

kiegyensúlyozottan és a jelenlegi kihívásokra valódi válaszokat keresô módon

viszonyul az egész uniós szomszédsághoz. A dokumentum nem jelenti a Keleti

Partnerség háttérbe szorítását, sôt annak erôsítésérôl szól, és számos olyan ele-

met tartalmaz, amely a Keleti Partnerséget támogató, hasonlóan gondolkodó

(ún. like-minded) EU-tagállamok (így Magyarország) álláspontjában is mindvégig

szerepelt. A Keleti Partnerség-koordinátor tavaly ôszi kinevezése tartalmi

értelemben nyomatékosította a kezdeményezéssel kapcsolatos magyar elkép-

zeléseket. E döntést az uniós intézmények, a többi EU–tagállam és a keleti

partnerek elkötelezettségünk megnyilvánulásának értékelték. Bár a Keleti Part-

nerség-csúcs objektív okok (dátumprobléma) miatt halasztást szenvedett, az

elôkészítés során felvetett magyar javaslatok kedvezô fogadtatásra találtak, és

azok egy részét (pl. Keleti Partnerség üzleti fórum) Lengyelország továbbviszi.
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Az ASEM (Asia-Europe Meeting) külügyminiszterek 10. értekezletét

2011. június 6-án és 7-én Gödöllôn rendeztük meg. Az EU 27 tagállamát, az

ASEAN titkárságát és 10 országát, továbbá Ausztráliát, Új-Zélandot, Orosz-

országot, Kínát, Japánt, Dél-Koreát, Indiát, Mongóliát, Pakisztánt, valamint az

Európai Bizottságot magában foglaló, 48 résztvevôs konzultációs dialógus-

fórum külügyminiszterei kétévente találkoznak. Ázsia érdeklôdését a fórum

iránt a különösen magas szintû részvétel (19 országból 16 külügyminiszter)

tükrözte. A kétnapos tanácskozás figyelmének középpontjában a globális

fellépést és kezelést igénylô olyan „nem hagyományos” biztonsági kihívások

álltak, mint a természeti katasztrófák (földrengés, árvíz), a nukleáris biztonság,

az energia- és élelmiszerbiztonság. A magyar félév alatti legnagyobb létszámú

találkozó jelentôsen növelte elnökségünk láthatóságát, alátámasztotta a ma-

gyar kormány külpolitikai nyitásának hitelességét az ázsiai térség államai

irányában, valamint lehetôséget adott valamennyi jelentôs ázsiai állam külügy-

miniszterével folytatandó kétoldalú eszmecserére is.

A magyar EU-elnökség kiemelkedô eredményeket ért el a nemzet-

közi fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás területén. A fejlesztés-

finanszírozás kérdésében, ahol a nemzetközi pénzügyi helyzet miatt is jelen-

tôs különbségek vannak a tagállamok teljesítménye között, az elnökségnek

sikerült konszenzust elérnie a jövôben teendô lépésekrôl. Az Unió és az

Amerikai Egyesült Államok közötti együttmûködés terén fontos elôrelépést

jelent, hogy – a magyar elnökség közvetítô szerepének köszönhetôen – a két

fél megállapodott a nemzetközi fejlesztési együttmûködés hatékonyságának

növelését segítô, valamint a globális egészségügy területén megvalósulandó

közös munkatervekrôl. Az elnökségnek sikerült hangsúlyt adnia a „víz” fej-

lesztésekben betöltött szerepének, és magas szintû részvétel mellett került sor

az EU és a legfôbb fejlesztési partnerországokat tömörítô ACP (afrikai, karibi,

csendes-óceáni) országcsoport közötti parlamenti közgyûlésre, valamint közös

miniszteri tanácsra. Az elnökség konzultációt vezetett Bissau-Guinea kor-

mányával, illetve elôsegítette az afrikai kontinens július 9-én függetlenné váló

új államával, Dél-Szudánnal történô fejlesztési együttmûködés kialakítását.
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Humanitárius területen a magyar EU-elnökség továbbvitte az Európai

Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest felállításával kapcsolatos elô-

készítô munkákat. Iránymutatást fogadtattunk el az Európai Humanitárius

Konszenzus végrehajtását illetôen, valamint hozzájárultunk az Élelmiszersegé-

lyezési Egyezmény további egy évvel történô meghosszabbításához.

5. A váratlan helyzetek kezelése

A soros elnökségek sikerének legfôbb fokmérôje, hogy milyen gyorsasággal és haté-

konysággal tud reagálni a váratlan eseményekre, kihívásokra. 2011 elsô féléve

különösen sok azonnali fellépést igénylô, rendkívüli fordulatot, nehézséget hozott,

amelyeket az elnökség nagy hatékonysággal kezelt.

Az Unió déli szomszédságában kitört népfelkelések (Tunézia, Egyiptom,

Líbia, Jemen, Bahrein, Szíria) alapjaiban szabták át az Unió külpolitikai munka-

rendjét 2011 elsô félévében. A magyar EU-elnökség – tiszteletben tartva

a Lisszaboni Szerzôdés szabta új kereteket, amelyek alapján a kül- és biztonság-

politika koordinálása az e területért felelôs fôképviselô irányítása alá került –

a válságok kirobbanásától kezdve proaktív koordináló szerepet játszott az uniós

polgárok védelme, valamint az egységes és hatékony EU-fellépés biztosítása

érdekében. Az elnökség valamennyi válságterületen sikerrel hajtotta végre

a konzuli, válsághelyzeti együttmûködéssel kapcsolatos központi, illetve helyi

elnökségi feladatokat. A válságsorozat kezdetét jelentô Tunézia és Egyiptom

esetében az elsô nemzetközi szereplôk között látogatott a térségbe Martonyi

János külügyminiszter és Gyôri Enikô államtitkár, hogy személyesen gyôzôd-

jenek meg a humanitárius válsághelyzetrôl és mérjék fel a szükségleteket. Líbia

esetében a Bizottsággal egyeztetve aktiválta az Unió polgárvédelmi mechaniz-

musát, amely bôvítette az uniós evakuációs lehetôségek eszköztárát, továbbá

válságkezelési szakértôket biztosított. Tripoliban – hasonlóan a többi, válság

sújtotta területen mûködô külképviseletünkhöz – a magyar nagykövetség
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koordinálta az uniós polgárokkal kapcsolatos konzuli és evakuációs feladatokat,

képviselte az Uniót és késôbb számos Unión kívüli országot (pl. az Egyesült

Államokat) is. Magyarország polgári repülôgépet biztosított a Líbiában rekedt

és távozni szándékozó magyar és külföldi, elsôsorban uniós állampolgárok

kimenekítésére, amelyben a Terrorelhárítási Központ is részt vett. Magyar-

ország biztosított továbbá egy polgári charterjáratot a csádi menekültek haza-

szállítására. Két, sürgôsségi egészségügyi humanitárius projekt indult el már-

cius 9-én. Magyarország a politika-alkotás terén is dinamikusan látott neki

a feladatok koordinálásának: a soros elnökség által elnökölt RELEX munkacso-

port gyors és kitartó munkával dolgozta ki a Líbia ellen foganatosított, az

ENSZ BT 1970-es határozatát kiegészítô és azon túlmutató autonóm EU-

szankciós csomagot, majd a magyar elnökség késlekedés nélkül a legközelebbi

tanácsi formáció napirendjére tûzte a csomag elfogadását. Látva a líbiai poli-

tikai válság lehetséges kihatásait az európai energiapiacokra és -ellátásra, a ma-

gyar elnökség február 28-án összehívta az Energia Tanács rendkívüli ülését,

elindítva ezzel a közös gondolkodást az uniós reakciókról. A menekültügyi

következményekkel a Bel- és Igazságügyi Tanács három alkalommal is foglalko-

zott (lásd a 3. pontban).

A Japánt sújtó márciusi földrengést és pusztító szökôárat követôen

szintén a magyar elnökség koordinálta az uniós polgárok védelmét szolgáló

konzuli és válságkezelési tevékenységet. A magyar elnökség második alkalom-

mal aktiválta a Monitoring és Információs Mechanizmust, a Belügyminisztéri-

um pedig válságkezelési szakértôk részvételét biztosította. Fontos lépés volt a

nukleáris kérdésekkel foglalkozó munkacsoport ülésének azonnali összehívása,

illetve az Energia Tanács március 21-ei rendkívüli ülése, amely utóbbi meg-

vitatta a japán események hatásait az Unió energiaszektorára és az energia-

piacokra, elôkészítve a márciusi Európai Tanács nagyfontosságú politikai dön-

téseit (pl. atomerômûvek stressz-tesztjének ajánlása). A japán helyzet a májusi

rendkívüli belügyminiszteri ülés napirendjén is szerepelt.

Az Észak-Németországban elterjedt és halálos áldozatokat is követelô

Escherichia coli-fertôzés kapcsán kialakult helyzetet a magyar elnökség
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a május 31-én rendezett debreceni informális agrárminiszteri ülésén rendkívüli

napirendként, majd pedig június 7-én rendkívüli tanácsülés keretében tárgyal-

ta. A Tanácson elhangzottakat figyelembe véve, a Bizottság 210 millió euró

értékû támogatást biztosít az európai zöldségtermelôk azonnali megsegítésére.

A magyar elnökség sikereként értékelhetô, hogy az Európai Bizottság a Tanács

összes észrevételét elfogadta, és egy napon belül újabb javaslatot terjesztett

elô, amelyet a tagállamok képviselôibôl álló szakbizottság soron kívül tárgyalt

és fogadott el.

A magyar elnökség az Európai Parlament júniusi plenáris ülésén, a szakbizottsági

meghallgatások során, a záró tanácsüléseken, az Európai Tanács júniusi ülésén, illetve

meghatározó tagállami kormányoktól komoly elismerô szavakat kapott hatékony és

eredményekben gazdag féléves teljesítményéért.
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II.

A magyar EU-elnökség alatt

elfogadott jogszabályok,

döntések



Jogalkotási dossziék

Gazdasági, pénzügyi témájú jogszabályok

1) Rendelettervezet a költségvetési egyenleg felügyeletének megerô-

sítésérôl és a gazdaságpolitikák felügyeletérôl és összehango-

lásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról (Stabilitási és

Növekedési Egyezmény [SNE] ún. ’preventív ágának’megerôsítése)

– A gazdasági kormányzást erôsítô ún. hatos jogszabálycsomag eleme

A Stabilitási és Növekedési Egyezmény megelôzô intézkedéseire vonat-

kozó jogszabály azon tagállamokkal szemben támaszt költségvetési poli-

tikai elvárásokat, amelyeknél a költségvetési hiány alatta marad a GDP

3 százalékának megfelelô tûréshatárnak. Itt az igazodási pont továbbra is

az úgynevezett középtávú költségvetési cél marad. Újdonság azonban,

hogy a nehezen mérhetô és nem minden esetben megbízható mutatónak

bizonyult strukturális költségvetési egyenleg alakulása mellett a tagállami

kiadások növekedésének ütemét is vizsgálnák a jövôben. Ezzel elérhetôvé

válik az is, hogy a tagállamok a „jó idôk” többlet-adóbevételeit az állam-

adósság csökkentésére, és ne egyéb pótlólagos kiadásokra fordítsák.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

2) Rendelettervezet a túlzott hiány esetén követendô eljárás végre-

hajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK

rendelet módosításáról (Stabilitási és Növekedési Egyezmény [SNE]

ún. ’korrektív ágának’ megerôsítése) – A gazdasági kormányzást erôsítô

ún. hatos jogszabálycsomag eleme

A Stabilitási és Növekedési Egyezmény korrekciós ágában a legfontosabb

változás az, hogy az adósságkritériumot az eddigieknél hangsúlyosabban, a

deficitmutatóval azonos súllyal veszi figyelembe.A túlzott hiány miatti eljá-
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rás abban az esetben is megindítható, ha a referenciaértéket meghaladó

államadósság nem csökken kellô ütemben a referenciaérték felé. Az adós-

ság csökkentésének éves üteme akkor megfelelô, ha a megelôzô három évben

a csökkenés mértéke eléri az adósság referenciaérték fölötti részének 1/20-át.

A fiskális szigor jegyében pénzügyi és nem pénzügyi szankciók szélesebb

körét vezetik be már az eljárás korábbi szakaszaiban az SNE mindkét ágában.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

3) A Tanács irányelve a tagállamok költségvetési keretrendszerére vo-

natkozó követelményekrôl – A gazdasági kormányzást erôsítô ún. hatos

jogszabálycsomag eleme

Az irányelvtervezet célja, hogy a tagállamok elkötelezzék magukat a fenn-

tartható és fegyelmezett költségvetési politikák folytatása mellett, illetve

hogy a Stabilitási és Növekedési Egyezmény célkitûzései és elvei a nem-

zeti költségvetési tervezési szabályokban is leképezôdjenek. Olyan költ-

ségvetési tervezést, átláthatóságot és végrehajtást érintô minimum-

követelményeket tartalmaz, amelyeknek a nemzeti költségvetési eljárási

gyakorlatban meg kell jelenniük legkésôbb 2013 végéig. Ilyenek például

a statisztikai adatszolgáltatásra, az uniós deficit- és adósságcélok tel-

jesítését elôsegítô számszerû költségvetési szabályokra, a költségvetési

tervezést megalapozó makrogazdasági elôrejelzések nyilvánosságára,

a többéves költségvetési tervezésre vonatkozó elôírások.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

4) Rendelettervezet a makrogazdasági egyensúlyhiány megelôzéséré-

rôl és kiigazításáról – A gazdasági kormányzást erôsítô ún. hatos jogsza-

bálycsomag eleme

Új elemként jelenik meg a gazdaságpolitikai felügyeleti rendszerben a túl-

zott egyensúlytalansági eljárás intézménye, lényegében a túlzotthiány

A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG  ALATT  ELFOGADOTT  JOGSZABÁLYOK,  DÖNTÉSEK



eljárás mintájára. A makro-egyensúlytalanságok idôben történô észle-

lésére egy úgynevezett eredménytáblát (scoreboard) állítana fel a Bizott-

ság. Ha az elôrejelzô-rendszer egyensúlytalanság veszélyét jelzi, akkor az

adott tagállam helyzetének alapos vizsgálata után megállapíthatják a „túl-

zott egyensúlytalanságot”. Az eljárás során a Tanács ajánlásokat adna ki

a tagállam számára, amely az egyensúlytalanság megszüntetésére akció-

tervet köteles kidolgozni.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

5) Rendelettervezet a költségvetési felügyelet euróövezetbeli ered-

ményes érvényesítésérôl – A gazdasági kormányzást erôsítô ún. hatos

jogszabálycsomag eleme

A rendelettervezet szigorítja a Stabilitási és Növekedési Egyezmény vég-

rehajtása során alkalmazható szankciókat, illetve a szankcionálást kiter-

jeszti a megelôzô szakaszra is. A szankciók hatékonyabb érvényesítése

érdekében a rendelettervezet bevezetné a „fordított szavazást”, vagyis

a szankcionálásra irányuló bizottsági javaslat elfogadottnak minôsülne,

hacsak azt a Tanács minôsített többséggel el nem veti.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

6) Rendelettervezet a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiánynak az

euróövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási

intézkedésekrôl – A gazdasági kormányzást erôsítô ún. hatos jogszabálycso-

mag eleme

A jogszabálytervezet a túlzott egyensúlytalansági eljáráshoz kötôdô szank-

cionálási rendszert hozza létre.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. március 15-én.

34

A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG  ALATT  ELFOGADOTT  JOGSZABÁLYOK,  DÖNTÉSEK



35

7) A pénzügyi konglomerátumokról szóló irányelv (FiCOD) módo-

sítása

A konglomerátumok bankokat, biztosítókat, befektetési vállalkozásokat

és vagyonkezelô társaságokat foglalhatnak magukban. Konglomerátum-

nak azonban csak akkor tekinthetôk az adott intézmények, ha a bizto-

sítási tevékenység mellett a banki, illetve az értékpapír-kereskedési tevé-

kenységek közül legalább az egyik megjelenik, miközben mûködésükben

mindegyik tevékenység jelentôsnek minôsül. A jogszabály felülvizsgálata

már évek óta napirenden van. Az Európai Bizottság ezt két lépcsôben

kívánja megvalósítani, a jelenlegi javaslat a legsürgetôbb technikai kér-

déseket foglalja magában.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget a Coreper június 17-én hagyta jóvá.

8) Az euró készpénz határon átnyúló, üzletszerû közúti szállításáról

szóló rendelet

Az euró készpénz szállítása rendeletben való szabályozásának célja, hogy

megkönnyítse az euró készpénz euróövezeten belüli szabad mozgását

azáltal, hogy megszünteti az euróövezeti tagállamok közötti, közúti szál-

lítással kapcsolatos akadályokat. A rendelet biztosítja emellett, hogy

a pénzszállítás olyan körülmények között történjen, amelyek garantálják

a pénzszállító személyzet és a lakosság biztonságát.

2011. május 4-én megszületett a megállapodás az intézményközi tár-

gyalásokon.

9) Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európai Unión

kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek

fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott európai uniós

garanciákról

A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG  ALATT  ELFOGADOTT  JOGSZABÁLYOK,  DÖNTÉSEK



Az EU költségvetési garanciát nyújt az Európai Beruházási Bank (EBB)

által az uniós külpolitikai célok támogatása érdekében az Unión kívül

végrehajtott hitelmûveletekkel és hitelgarancia-mûveletekkel kapcsolatos

(politikai és országjellegû) kockázatok fedezésére. A javaslat célja, hogy új

elemeket építsen be az EBB mandátumába, és új országok (pl. Líbia) szá-

mára tegye lehetôvé a finanszírozást.

A dosszié az afrikai események hatására reflektorfénybe került a magyar

elnökség alatt. Több érzékeny kérdés megvitatása mellett az elsôdleges

célkitûzés a regionális garanciaplafonok növelése volt. A jogszabály nem-

csak a mediterrán régión végigsöprô forradalmi hullám által okozott károk

enyhítése miatt volt elengedhetetlen, hanem azért is, mert a csatlako-

zásra váró országoknak szánt garanciakeret ez év decemberére teljesen

kiapadt volna.

A Coreper 2011. június 29-ei ülésén fogadta el a határozatot.

10) A short eladási ügyleteket, valamint a hitel-nemteljesítési csere-

ügyletek (CDS) egyes kérdéseit szabályozó rendelet 

A short ügylet lényege, hogy az eladó olyan értékpapírt értékesít, amely

nincs a tulajdonában, azért, hogy azt késôbb – teljesítés – céljából vissza-

vásárolja. Piacélénkítô hatásai mellett, hozzájárulhat a kockázatok ki-

alakulásához. A javaslat az átláthatóságot szolgálja, mivel beazonosít-

hatóvá teszi a hatóságok és a piaci szereplôk számára a short ügyleteket

azáltal, hogy megköveteli: a kereskedési helyszíneken minôsítsék a short-

olást magában foglaló részvényügyleteket.

Általános megközelítés a Tanács (Ecofin) 2011. május 17-ei ülésén.

11) A betétbiztosítási irányelv módosítása (Deposit Guarantee Schemes)

A tervezet célja a meglévô irányelv felülvizsgálata és átfogó módosítása,

a bankbetétekkel kapcsolatos lakossági bizalom erôsítése érdekében.
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A változás két fô területre összpontosít: a korábbinál nagyobb összeg-

határt szabnak meg, amelyre a betétbiztosítás vonatkozik (100 000

euróra nô a fedezeti szint), illetve a betétkezelô pénzintézet csôdje

esetén a károsult betétes számára rövidebb idô alatt fizetik ki a betétje

összegét.

Általános megközelítés a Tanácsban 2011. június 20-án.

12) Egységes Euró Fizetési Övezet (rendelet az euroátutalások és

-beszedések technikai követelményeinek megállapításáról) 

A szabályozás célja, hogy az Egységes Euró Fizetési Övezet (Single Euro

Payment Area, SEPA) területén lakók egységes feltételekkel hajthassanak

végre készpénzzel és számlán lévô pénzzel kapcsolatos fizetési mûvele-

teket. A SEPA három célterülete, amelyekre egységes bevezetési határ-

idôt állapít meg a rendelettervezet: készpénz-átutalás és -beszedés,

bankkártyamûveletek.

Általános megközelítés a Tanácsban a Coreper június 8-i ülésén.

13) A költségvetési rendelet felülvizsgálatának tanácsi lezárása 

A költségvetési rendelet tartalmazza az Európai Unió költségvetésének

megalkotására, végrehajtására, ellenôrzésére és a beszámolásra vonatko-

zó legfontosabb szabályokat. A tervezet célja a háromévente kötelezô és

2010-ben esedékes felülvizsgálat elvégzése.

A Coreper 2011. május 25-i ülésén fogadta el a felhatalmazást az EP-vel

való egyeztetések megkezdésére.

14) A tagállamok harmadik országokkal fenntartott kétoldalú beru-

házás-védelmi megállapodásainak tekintetében átmeneti rendel-

kezéseket meghatározó rendelet-tervezet (grandfathering)
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A beruházás-védelmi megállapodások megkötése a Lisszaboni Szerzô-

déssel közösségi hatáskörbe került. A rendelet rögzíti a tagállami beru-

házás-védelmi megállapodások fenntartására, illetve létrehozására vonat-

kozó szabályokat.

A Tanács 2011. június 9-ei ülése tárgyalási mandátumot fogadott el az

intézményközi egyeztetések lefolytatásához.

Az Unió versenyképességét elômozdító jogszabályok

15) A Tanács határozata az egységes szabadalmi oltalom létrehozásá-

nak területén megvalósítandó megerôsített együttmûködésre való

felhatalmazásról

A határozat szabad utat adott a tagállamok 25 országból álló csoportjá-

nak, hogy megerôsített együttmûködés keretében egységes szabadalmi

rendszert hozzon létre.

A Tanács 2011. március 10-ei ülésén fogadta el a határozatot.

16) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egységes szabadal-

mi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerôsített

együttmûködés végrehajtásáról 

A jelenlegi szabadalmi rendszer az Unióban – különösen a fordítási kö-

vetelmények tekintetében – nagyon költséges és meglehetôsen komplex.

A rendelet célja a megerôsített együttmûködésben részt vevô 25 tagállam

területén érvényes uniós szabadalom bevezetése, ezáltal a szabadalmi

rendszer egyszerûsítése és olcsóbbá tétele.

Általános megközelítés a Versenyképességi Tanács június 27-ei ülésén.

38

A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG  ALATT  ELFOGADOTT  JOGSZABÁLYOK,  DÖNTÉSEK



39

17) A Tanács rendelete az alkalmazandó fordítási szabályok tekin-

tetében az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén

megvalósítandó megerôsített együttmûködés végrehajtásáról

A fordítási rendelet a szabadalmi rendszert létrehozó csomag része.

Szabályai szerint a szabadalmi bejelentés tetszôleges nyelven történ-

hetne, azonban az Európai Szabadalmi Hivatal továbbra is saját hivatalos

nyelvei – tehát az angol, a francia, illetve a német – valamelyikén vizs-

gálná meg és adná meg a szabadalmakat.

Általános megközelítés a Tanács 2011. június 27-ei ülésén.

18) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a meghatározott jogi

formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK tanácsi

irányelvnek a mikrotársaságok tekintetében történô módosítá-

sáról 

A javaslat célja, hogy a mikrovállalkozások üzleti környezetét verseny-

képességük és növekedési potenciáljuk jobb kihasználása érdekében egy-

szerûsítse, és számviteli kötelezettségeiket csökkentse.

Politikai megállapodás a Tanács 2011. május 30-i ülésén.

19) Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az

építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek

megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül

helyezésérôl

Az új rendelet a harmonizált paraméterek és jellemzôk felhasználásá-

val elôsegíti az Unió belsô piacán az építôipari termékek forgalomba

hozatalát.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. április 4-ei számában megtörtént.
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20) A rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott traktorokra

vonatkozó rendelkezésekrôl szóló 2000/25/EK irányelv módosítása

A jogszabály lehetôvé teszi, hogy a szigorúbb környezetvédelmi elôírások-

nak megfelelô motorokkal ellátott traktorok mellett az enyhébb elôírások-

nak megfelelô motorokkal ellátottak is átmenetileg forgalomba

helyezhetôk legyenek.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget az EP június 23-án fogadta el.

21) Az Európai Parlament és a Tanács 2011/17/EU irányelve a 71/317

/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK,

a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelv

hatályon kívül helyezésérôl

Az irányelv célja a közösségi jogszabályok egyszerûsítésének és egysé-

gesítésének történô megfelelés, valamint a mûszakilag elavult irányelvek

hatályon kívül helyezése, figyelembe véve egyes mérôeszközök jelen-

tôségének csökkenését.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. március 18-ai számában megtörtént.

Az európai polgárokkal, fogyasztókkal és munkavállalókkal

kapcsolatos jogszabályok

22) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári kezdeménye-

zésrôl

A polgári kezdeményezés segítségével az európai polgároknak lehetôsége

lesz arra, hogy uniós jogszabály megalkotását kezdeményezzék olyan, az

Európai Unió hatáskörébe tartozó területeken, ahol szükségesnek tartják
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az egységes európai fellépést. A Lisszaboni Szerzôdés vonatkozó cikkei

csak annyi megkötést tartalmaznak, hogy a kezdeményezéshez egymillió

polgár aláírása szükséges, akik egyben a tagállamok egy jelentôs számá-

nak állampolgárai. A szóban forgó rendelet tartalmazza az alkalmazáshoz

szükséges részletes végrehajtási szabályokat, amelyek elfogadása lehetôvé

teszi a polgári kezdeményezés alkalmazását 2012. április 1-jétôl.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. március 11-ei számában megtörtént.

23) Fogyasztói jogokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv 

Az irányelv javítani fogja az Unióban a fogyasztók védelmét az üzlet-

helyiségen kívül kötött szerzôdések és a távértékesítés esetén, bele-

értve az egyre elterjedtebb online ügyleteket is. Az irányelv szerint

a vevô nem 7, hanem 14 napig állhat el a vásárlástól, továbbá harmoni-

zálja, hogy mely adatokat kell a szerzôdéskötés elôtt közölni a fogyasztó-

val. Eszerint a kereskedôknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy

a fogyasztók tisztában vannak a szerzôdéskötés tényével, és egyértel-

mûen kifejezik szerzôdéskötési akaratukat. A kereskedôk a jövôben nem

számíthatnak fel a vevônek magasabb díjat a különbözô fizetési módok

használata miatt annál, mint amennyit a kereskedônek kell fizetnie.

A jogszabály azt is elôírja, hogy az értékesítés után a kereskedôknek

biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók normál díjas telefonhívással elér-

hessék ôket.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget az EP a június 23-ai plenáris ülésen elfogadta.

24) Fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló

irányelv

A jogszabály azt hivatott biztosítani, hogy az élelmiszerek címkéin az

alapvetô információk egyértelmû, olvasható formában jelenjenek meg, és
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így a fogyasztók az étrendjükkel kapcsolatban kiegyensúlyozott és az

egészségükre nézve kedvezôbb döntéseket hozhassanak.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget az Európai Parlament júliusi 6-ai plenáris ülésén fogadta el.

25) Textiltermékek címkézésérôl szóló rendelettervezet

A jogszabály pontos elôírásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy miként

kell feltüntetni a terméken rögzített címkén a textiltermékek alapanyag-

összetételét, valamint rögzíti az összetétel vizsgálatának elôírásait.

A jogszabály értelmében egyértelmûvé kell tenni a textiltermékek

címkéjén, ha a termék állati eredetû összetevôt (bôrt vagy szôrmét) tar-

talmaz, ami különösen fontos a szôrmére allergiások számára. Megadja

azon textiltermékek listáját, amelyeken a címke elhelyezése nem kötelezô,

valamint meghatározza azon termékek körét is, ahol a termék jellegénél,

méreténél fogva az egyedi címkézés nem lehetséges. A jogszabály felkéri

a Bizottságot, hogy 2013. szeptember 30-áig készítsen tanulmányt a ve-

szélyes anyagokról annak felmérésére, van-e ok-okozati összefüggés az

allergiás reakciók és a textiltermékekben található vegyi anyagok között.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget az Európai Parlament májusi plenáris ülésén fogadta el.

26) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az autóbusszal közle-

kedô utasok jogairól 

A rendelet célja, hogy a távolsági autóbusszal utazók egész Európában

megfelelô védelemben részesüljenek. A távolsági autóbuszjáratok utasait

a jövôben járattörlések, túlfoglalás, két óránál hosszabb késés, a poggyász

elvesztése vagy sérülése esetén is kártérítés illeti meg. A jogszabály

kiemelten védi a mozgáskorlátozottakat és a fogyatékkal élôket.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. február 28-ai számában megtörtént.
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27) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a munkavállalók Unión

belüli szabad mozgásáról 

A javaslat célja a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról

szóló, 1968. október 15-ei 1612/68/EGK tanácsi rendelet módosításainak

kodifikálása, egységes szerkezetbe foglalása. Az intézkedés célja a jog-

anyag egyértelmûbbé és áttekinthetôbbé tétele, elôsegítve ezzel a jog-

biztonságot.

A rendelet közzététele a Hivatalos Lap 2011. május 27-ei számában meg-

történt.

28) Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikákról szóló ren-

delet

A javaslat célja, hogy naprakésszé tegye és optimalizálja az idegenforga-

lommal kapcsolatos európai szintû statisztikai rendszert.

A rendeletet a Tanács 2011. június 21-ei ülésén fogadta el.

29) A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelôs nemzeti

hatóságok közötti együttmûködésrôl szóló 2006/2004/EK ren-

delet módosítása

A rendelet módosításának célja, hogy az Európai Unió országainak

fogyasztóvédelmi hatóságai közötti együttmûködés háttérszabályait

módosítsa, fokozva ezzel az együttmûködés hatékonyságát és az európai

polgárok fogyasztóvédelmi jogainak érvényesülését.

Az intézményközi egyeztetésen született megállapodást a 2011. június 22-ei

Coreper jóváhagyta.
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Szociális ügyek, foglalkoztatás, kultúra

30) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a határon átnyúló egész-

ségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítésérôl

Az irányelv jelentôsen erôsíti a betegek uniós jogait. Célja annak bizto-

sítása, hogy egy másik tagállamban egészségügyi szolgáltatást igénybe

vevô uniós polgár ugyanannyi költségtérítésre legyen jogosult, mintha

saját országában kezelték volna.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. április 4-ei számában megtörtént.

31) Az aktív idôsödés és generációk közötti szolidaritás Európai Évérôl

(2012) szóló tanácsi határozat

Az európai év átfogó célja, hogy különbözô intézkedések (figyelemfel-

keltés, tapasztalatcsere, a bevált gyakorlatok terjesztése) és a politikai

lendületadás révén támogassa a tagállamok, a regionális és a helyi hatósá-

gok, a szociális partnerek, a civil társadalom és az üzleti szféra azon

erôfeszítéseit, amelyeket az aktív idôsödés ösztönzése, valamint az

ötvenes éveinek végén és fölötte járó, gyorsan növekvô népességben

rejlô potenciál kiaknázása érdekében tesznek. Többek között segíteni

kívánja a munkahelyek számának növelését és a munkakörülmények

javítását az egyre növekvô számú idôs ember számára.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodást az EP július

7-én szavazta meg.

32) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberi felhaszná-

lásra szánt gyógyszerek közösségi kódexérôl szóló irányelvnek

a hamisított gyógyszerek jogszerû ellátási láncba való bekerü-

lésének megakadályozása tekintetében történô módosításáról
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A gyógyszerhamisítás megelôzése céljából az irányelv elôírja az egyes

gyógyszercsomagok nyomon követését lehetôvé tevô biztonsági elem

(szériaszám) bevezetését, egy közös logó elhelyezését a biztonságos

gyógyszer-értékesítô honlapokon, valamint az uniós gyártási gyakorla-

tokat kiterjeszti a harmadik országokból importált termékekre.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. július 1-jei számában megtörtént.

33) Európai Örökség címrôl szóló határozat

Az örökségi címrôl szóló határozat hozzá kíván járulni az olyan helyszínek

értékének és ismertségének növeléséhez, amelyek fontos szerepet töltöt-

tek be az Európai Unió létrejöttében és történelmében, és amelyek az

európai polgárokban megerôsíthetik az Európai Unióhoz való tartozás

érzését, a kultúrák közötti párbeszédet.

A Tanácsban 2011. május 20-án született meg a politikai megállapodás

a határozatról.

Energiapolitika

34) Az energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai

parlamenti és tanácsi rendelet 

A rendelettervezet a pénzügyi válság hatásaként, a nagykereskedelmi

gáz- és villamosenergia-piacokon a bennfentes kereskedelem, átlátható-

ság, információkezelés kérdéseit kívánja szabályozni. Célja az energiater-

mékek nagykereskedelmének átfogó szabályozása, és ezáltal az ener-

giatôzsde, valamint a piaci termékek iránti bizalom erôsítése.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget a Coreper 2011. június 29-ei ülésén fogadta el.
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35) Radioaktív hulladékok és kiégett fûtôelemek kezelésérôl szóló

irányelvtervezet

A tervezet célja a kiégett fûtôelemek és a radioaktív hulladékok kezelé-

sére vonatkozó európai uniós jogi keretrendszer létrehozása, amely szer-

ves részét képezi az atomenergia villamosenergia-termelésre, illetve az

ionizáló sugárzás gyógyászati, ipari, mezôgazdasági, kutatási és oktatási

célra történô biztonságos alkalmazásának.

A Coreper 2011. június 17-ei ülésén fogadta el.

36) A Tanács határozata az Európai Atomenergia-közösség nukleáris

kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról

(2012–2013) 

A kutatások folyamatosságának fenntartása és az Unió hétéves költség-

vetési periódusával történô összhang érdekében szükségessé vált a keret-

program kiterjesztése 2012-re és 2013-ra.

Általános megközelítés a Tanács 2011. június 28-ai ülésén.

Közlekedéspolitika és távközlés

37) „Eurovignette” irányelv – A nehéz gépjármûvekre egyes infrastruk-

túrák használatáért kivetett díjakról szóló irányelv módosítása

Az irányelv lehetôvé teszi a tagállamok számára a közlekedés által okozott

külsô költségek (környezetszennyezés, torlódás, zaj) beépítését a nehéz

tehergépjármûvekre kivetett, megtett úttal arányos úthasználati díjakba,

hogy ezáltal jobban érvényesíthetô legyen az útdíjakban „a szennyezô

fizet” elv. A jogszabály olyan, differenciált díjmegállapítás alkalmazására

bátorítja a tagállamokat, amelyek elôsegítik a közúti teherforgalom
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hatékonyabbá és környezetkímélôbbé válását. E díjak tisztább jármûvek

használatára, a forgalmi torlódásnak kevésbé kitett útvonalak válasz-

tására, a jármûvek kihasználtságának optimalizálására, végsô soron pedig

az infrastruktúra hatékonyabb kihasználására fogja ösztönözni a jármûvek

üzemeltetôit.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget az Európai Parlament júniusi plenáris ülésén fogadta el.

38) „Galileo PRS” Galileo mûholdas navigációs rendszer kormányzati

ellenôrzésû szolgáltatásaihoz való hozzáférést szabályozó ha-

tározat

A Galileo-program célja, hogy létrehozza az elsô olyan globális mûholdas

navigációs és helymeghatározó infrastruktúrát, amelyet kifejezetten pol-

gári célokra terveztek. A Galileo-rendszer által nyújtott öt szolgáltatás

közül a „kormányzati ellenôrzésû szolgáltatást” kizárólag a kormányok

által felhatalmazott felhasználók vehetik majd igénybe olyan, különleges

kezelést igénylô alkalmazásokhoz, amelyek szükségessé teszik, hogy a szol-

gáltatás folytonossága magas fokon biztosított legyen.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget a Coreper június 15-ei ülése hagyta jóvá.

39) Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) man-

dátumának meghosszabbításáról szóló rendelet

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) egy

határozott idejû mandátummal rendelkezô uniós ügynökség, amelynek

feladata az Unión belüli magas szintû és hatékony hálózat- és infor-

matikai biztonság biztosítása, így megerôsítve a felhasználók bizalmát

a digitális eszközök felé. Az ENISA fokozza az Unió és ezáltal a fel-

használók képességét az informatikai problémák megelôzésére és
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kezelésére, valamint magas szintû szakértelmével segítséget nyújt és

tanácsot ad mind a Bizottságnak, mind a tagállamoknak. A jogszabály

a határozott idôtartamra létrehozott ügynökség mandátumát – változat-

lan feltételek mellett – 18 hónappal meghosszabbítja.

A rendeletet az EP plenáris ülése 2011. március 24-én szavazta meg,

a Tanács pedig május 27-én fogadta el.

40) Egységes európai vasúti térségrôl szóló irányelv 

Az ún. „elsô vasúti jogszabálycsomag” elemeit (hozzáférés a vasúti piac-

hoz, vasúttársaságok engedélyezése, pályahasználati díjak és a pálya-

hálózat mûködtetô finanszírozása, a szabályozó szervezet feladatai) kor-

szerûsíti és foglalja egységes rendszerbe.

Általános megközelítés a Tanács 2011. június 16-ai ülésén.

41) Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) létrehozá-

sáról szóló 1406/2002/EK rendelet felülvizsgálata

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget (EMSA) az Erika nevû olaj-

szállító tartályhajó balesetét és az abból eredô jelentôs olajszennyezést

követôen hozták létre 2003-ban, azért hogy mûszaki testületként a ten-

geri biztonságnak, illetve a hajók által okozott szennyezés megelôzésének

magas, egységes és hatékony szintjét biztosíthassa az Európai Unióban.

A jelenlegi módosítás pontosítja az EMSA meglévô feladatait és szerepét,

valamint kiterjeszti a feladatkörét például a tengeri forgalom és a hajózási

útvonalak ellenôrzéséhez, valamint a lehetséges környezetszennyezôk

nyomon követéséhez a tagállamoknak nyújtott segítségre.

Általános megközelítés elfogadása a Tanács 2011. június 16-ai ülésén.
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Mezôgazdaság, halászat

42) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az átmeneti technikai

intézkedéseknek a 2010. január 1-jétôl 2011. június 30-ig tartó

idôszakra történô meghatározásáról szóló tanácsi rendelet

módosításáról

A halászati technikai intézkedések azon szabályok, korlátozások

összessége, amelyeket a halászati ágazatban – bizonyos kivételekkel –

horizontálisan be kell tartani. A jogszabály-módosítás lehetôvé tette az

intézkedések meghosszabbítását, amely június 30-án járt volna le.

A jogszabályt 2011. június 8-án írta alá az EP és a Tanács elnöke.

43) A közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vo-

natkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló ren-

delet módosítása

A módosítás célja a közös halászati politika végrehajtására és a tenger-

jogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedésekrôl szóló rendelet és

a Lisszaboni Szerzôdéssel megváltozott jogi keret egyéb elemei közötti

koherencia biztosítása.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget a Coreper március 9-ei ülésén hagyta jóvá.

44) A 2011. évi halászati lehetôségekrôl szóló rendelet módosítása

(A Tanács rendelete az 57/2011/EK tanácsi rendeletnek az egyes

halállományokra vonatkozó halászati lehetôségek tekintetében

történô módosításáról)

Az 57/2011/EU tanácsi rendelet 2011-re meghatározza az egyes halállo-

mányok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint
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az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halá-

szati lehetôségeket. A 2011. évi halászati lehetôségekrôl szóló ún. „kvóta-

rendelet” módosítását többek között az tette szükségessé, hogy több,

harmadik országokkal közösen kezelt halállomány tekintetében a szük-

séges külsô megállapodások megkötésére nem került sor.

A Tanács 2011. június 21-ai ülésén elfogadva.

45) Az Általános Földközi Tengeri Halászati Bizottság (GFCM) ajánlá-

sait átvevô rendelettervezet

A GFCM az ENSZ Élelmezési és Mezôgazdasági Szervezetének alap-

okmánya alapján létrehozott regionális halászati gazdálkodási szervezet,

mely tudományos szakvélemény alapján ajánlásokat és határozatokat

hozhat azzal a céllal, hogy elômozdítsa a Földközi-tenger és a Fekete-

tenger élô vízi erôforrás-állományainak fenntartható és alacsony kocká-

zattal járó fejlesztését, védelmét, ésszerû kezelését és lehetô legjobb fel-

használását. A jogszabály átülteti a GFCM éves ülésszakain elfogadott,

a részes felekre kötelezô ajánlásait.

Az intézményközi egyeztetések 2011. június 21-ei eredményes lezárását

követôen létrejöhet a rendelet korai második olvasatos elfogadása.

46) Az egyes, a közös agrárpolitika területét érintô elavult tanácsi jogi

aktusok hatályon kívül helyezésérôl szóló rendelet

A javaslat célja, hogy hatályon kívül helyezzen számos, a közös agrárpoli-

tikához kapcsolódó tanácsi jogi aktust, valamint két csatlakozási

okmányt, amelyek minden gyakorlati joghatást kimerítettek, de formá-

lisan még mindig hatályban vannak.

A Mezôgazdasági Különbizottság 2011. június 30-ai ülésén elfogadta az

EP-vel kötött megállapodást.
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47) Az 1059/69/EGK rendelet hatálya alá tartozó és Törökországból

származó egyes árucikkeknek a Közösségbe történô behozatalára

vonatkozó különös rendelkezések megállapításáról szóló 429/73/EGK

rendelet és az egyes feldolgozott mezôgazdasági termékek vonat-

kozásában az 1995. évre közösségi vámkontingensek formájában

történô egyes engedmények megállapításáról szóló 1416/95/EK

rendeletben meghatározott intézkedések 2000. évre történô meg-

újításáról szóló 215/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezésérôl

szóló rendelet

A javaslat egy vámkedvezményeket biztosító rendelet hatályon kívül

helyezésére vonatkozik, amely elavulttá vált, mivel a Törökországból szár-

mazó termékek vonatkozásában a vámok megszûntek.

A Mezôgazdasági Különbizottság 2011. június 30-ai ülésén elfogadta az

EP-vel kötött megállapodást.

48) Tanácsi határozat a halászati termékeknek Grönlandról az Európai

Unióba történô behozataláról

Grönland és az Európai Unió egészségügyi megállapodást szándékozik

kötni a fogyasztásra szánt (akár élô, akár nem élô) halak, halászati termé-

kek vonatkozásában. A megállapodás célja, hogy ezen áruk kereske-

delmére belsô piaci szabályozás legyen érvényben Grönland és az EU

között.

A határozatot a Tanács 2011. június 28-ai ülésén fogadta el.

Környezetvédelem

49) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az új könnyû haszon-

gépjármûvekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyû

haszongépjármûvek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló

uniós integrált megközelítés keretében történô meghatározásáról
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A rendelet célja a könnyû haszongépjármûvek szén-dioxid-kibocsátásának

csökkentése szigorú kibocsátási határértékek meghatározásával.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. május 31-ei számában megtörtént.

50) A rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott motorokra

vonatkozó rendelkezésekrôl szóló irányelv módosítása 

Az irányelvtervezet célja a hatályos szabályozás módosítása annak

érdekében, hogy a nem közúti mozgó gépekben és berendezésekben alka-

lmazott motorok szigorúbb kibocsátási követelményeinek való megfelelés

költségei mérsékelhetôk legyenek.

Az intézményközi egyeztetésen született megállapodást a Coreper június

29-ei ülésén jóváhagyta.

51) Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE)

szóló irányelvtervezet 

Az irányelvtervezet célja az elektromos és elektronikus berendezések hul-

ladékainak újrafelhasználását, újrafeldolgozását és hasznosítását lehetôvé

tevô rendszereket bevezetô hatályos irányelv felülvizsgálata új begyûjtési

és újrahasznosítási arányszámok megállapításával.

Politikai megállapodás a Tanács 2011. március 14-ei ülésén.

52) Rendelet a biocid termékek forgalomba hozataláról és felhasználásáról

Az új rendelet célja a biocid termékekre vonatkozó szabályozás javításá-

val a közegészség és a környezet magas szintû védelmének biztosítása,

valamint a biocid termékek belsô piacának harmonizálása, a verseny-

képesség fokozása az innováció ösztönzése mellett.

A Tanács 2011. június 21-ei ülése fogadta el az elsô olvasati tanácsi állás-

pontot.
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Külsô határok, biztonság

53) Az Európai Unió Tagállamai Külsô Határain Való Operatív Együtt-

mûködési Igazgatásért Felelôs Európai Ügynökség (FRONTEX)

felállításáról szóló tanácsi rendelet módosításáról szóló európai

parlamenti és tanácsi rendelet

A jogszabály-módosítás a FRONTEX hatékonyabbá tételét és kapacitá-

sainak erôsítését szolgálja, ezáltal hozzájárulva az illegális bevándorlás

elleni küzdelemhez, amely az elmúlt idôszakban lezajlott észak-afrikai és

közel-keleti forradalmak hatására megnövekedett szerepet kapott az Unió

napirendjén. A rendelet módosítása lehetôvé teszi, hogy az ügynökség

például bevándorlási összekötôket küldjön nem uniós országokba, össz-

hangban az Unió új szomszédságpolitikájával. A módosított jogszabály

értelmében lehetôvé válik, hogy a tagállamok saját határôreik munkaere-

jének felajánlásával, illetve felszereléssel támogassák az ügynökséget.

Az intézményközi egyeztetések eredményes zárására 2011. június 21-én

került sor.

54) Az Európai Parlament és a Tanács határozata a külsô határok át-

lépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról

Az Európai Unió tagállamai önállóan dönthetnek a harmadik országok

által kiállított úti okmányok elismerésérôl. A schengeni vízumeljárásban

azonban fontos ismerni, hogy melyik tagállam melyik harmadik ország

által kialított úti okmányt fogadja el. A határozat az errôl vezetendô lista

összeállításának szabályairól rendelkezik.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget a Coreper június 29-ei ülésén fogadta el.
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55) A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nem-

zetközi védelemre jogosultként való elismerésére és jogállására,

valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimum-

szabályokról szóló tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai

parlamenti és tanácsi irányelv (kvalifikációs irányelv)

A kvalifikációs irányelv határozza meg azokat a feltételeket, amelyek tel-

jesülése esetén a nemzetközi védelmet kérô személyek menekültként

ismerhetôk el vagy kiegészítô védelemben részesíthetôek, továbbá

meghatározza a menekült és a kiegészítô védelmi jogálláshoz kapcsolódó

jogokat és kötelezettségeket. A hatályos jogszabály módosításának célja,

hogy a menekültként vagy nemzetközi védelemben részesülô személy-

ként való elismerés feltételeit magasabb szinten harmonizálja az Európai

Unióban, összhangban a nemzetközi jogi szabályokkal.

Az intézményközi egyeztetésen született megállapodást a Coreper június

29-ei ülésén jóváhagyta. Az egyetlen nyitott kérdés a korrelációs táblák

ügye maradt.

56) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/109/EK taná-

csi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvezô személyekre

történô kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról

A módosítással a menekültként elismert, illetve kiegészítô védelemben

részesített külföldiek is huzamos tartózkodói státust kaphatnak, meg-

szerezve az ezzel járó többletjogosultságokat; korábban ugyanis ki voltak

zárva az irányelv személyi hatálya alól.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. május 19-ei számában megtörtént.

57) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a bevándorlási össze-

kötô tisztviselôk hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK

tanácsi rendelet módosításáról
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A módosítás célja a különbözô tagállamok bevándorlással foglalkozó tiszt-

viselôi közötti koordináció korszerûbbé és hatékonyabbá tétele, valamint

az uniós határôrizeti ügynökség (FRONTEX) szerepének tisztázása az

összekötôi hálózat mûködésében.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. május 27-ei számában megtörtént.

58) Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberkereskedelem

megelôzésérôl, és az ellene folytatott küzdelemrôl, az áldozatok védel-

mérôl, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról

Az emberkereskedelem világszerte az egyik legsúlyosabb bûncselek-

ménynek számít: súlyosan sérti az emberi jogokat, a rabszolgaság mo-

dern változatának tekinthetô, és rendkívül jövedelmezô üzletet biztosít

a szervezett bûnözés számára. Az emberkereskedelem a következôket

fedi: emberek toborzása, átadása vagy átvétele kényszerítés,

megtévesztés vagy visszaélés alkalmazásával kizsákmányolás céljából,

amely a szexuális vagy munkaerô-kizsákmányolást, kényszermunkát, házi

kényszerszolgaságot vagy a kizsákmányolás egyéb formáit – például

szervek kivételét – foglalja magában.A jogszabály célja, hogy lehetôséget

teremtsen az emberkereskedelem elleni fellépésre, beleértve a bûncselek-

mény megelôzését, üldözését és áldozatainak védelmét.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. április 15-ei számában megtörtént.

59) Gyermekek szexuális zaklatásáról, kizsákmányolásáról és a gyer-

mekpornográfiáról szóló irányelvtervezet

A gyermekek szexuális zaklatása és kizsákmányolása különösen súlyos bûn-

cselekmények, mivel ezeket védelemre és gondoskodásra szorulók sé-

relmére követik el. E bûncselekmények elleni küzdelem érdekében a jog-

szabály többek között bûncselekményi tényállásokra és büntetési téte-

lekre állapít meg minimumszabályokat. A jogszabály további célja, hogy
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az áldozatvédelem és a bûncselekmények megelôzése terén is egységes

szabályokat vezessen be az Európai Unióban.

Az intézményközi egyeztetések június 22-én eredményesen lezárultak.

60) A szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló tér-

ség nagyméretû IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végzô

ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi ren-

delet tervezete

Az ügynökség – tallinni és strasbourgi székhellyel – végzi majd az Unió

bel- és igazságügyi területen mûködô nagyméretû IT-rendszereinek, köz-

tük a Schengeni Információs Rendszer (SIS), a Vízum Információs Rend-

szer (VIS) és az EURODAC kezelését.

Az eredményes intézményközi egyeztetéseket követôen a Tanácsban

2011. június 9-én született politikai megállapodás. Az EP a megállapodást

2011. július 5-én szavazta meg.

61) A harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam terü-

letén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó össze-

vont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, vala-

mint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén

legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló tanácsi és

európai parlamenti irányelvtervezet (Single Permit)

A jogszabálytervezet célja egy egységes engedélyezési eljárás keretében

kiadható, egységes munkavállalási és tartózkodási engedély bevezetése.

A tervezet meghatározza továbbá azon területeket, amelyeken harmadik

országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó mun-

kavállalókat a saját állampolgáraikkal egyenlô bánásmód illeti meg.

A június 22-én eredménnyel lezárt intézményközi egyeztetéseket követôen

egyetlen nyitva maradt kérdésként a megfelelési táblák ügye maradt.
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62) A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztetô közlekedési jog-

sértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének

elôsegítésérôl szóló irányelv

A jogszabály célja a külföldiek által elkövetett közlekedési bûncselek-

mények és szabálysértések visszaszorítása. Ennek érdekében elektronikus

információ-csere mechanizmus bevezetésével kívánja elôsegíteni a közúti

közlekedési jogsértésekbôl fakadó pénzbírságok végrehajtását, valamint

az érintett gépjármû-tulajdonosok/-vezetôk beazonosítását.

Az intézményközi egyeztetéseken született megállapodásnak megfelelô

szöveget a Coreper június 22-ei ülésén, az EP plenáris ülése pedig július 6-

án fogadta el.

63) Az információs rendszerek elleni támadásokról szóló irányelv-

tervezet 

Az információs technológia fejlôdésével új bûncselekmények terjedtek el,

amelyek elleni védekezést/küzdelmet segíti elô az új konszolidált irányelv

kidolgozása.

Általános megközelítés a Tanács 2011. június 10-ei ülésén.

64) Az európai nyomozási határozatról szóló európai parlamenti és

tanácsi irányelv 

A büntetôeljárások felgyorsítása érdekében, a javasolt irányelv célja az, hogy

az egyik tagállamban lefolytatott nyomozati eljárásokból származó bizo-

nyítékokat egy másik tagállamban lefolytatott eljárásban el lehessen fogadni.

Részleges általános megközelítés a Tanács 2011. június 10-ei ülésén.
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Kereskedelempolitika

65) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a banánra vonatkozó

vámtarifákról szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül

helyezésérôl

Az EU banánimport-rendszerét a Kereskedelmi Világszervezet (WTO)

Vitarendezési Testülete több ízben is szabályaival ellentétesnek ítélte.

A rendelet hatályon kívül helyezése megteremtette az összhangot a ba-

nánvám tekintetében az EU nemzetközi megállapodásban vállalt kö-

telezettsége és a közösségi vámtarifa rendelkezései között.

A rendelet közzététele a Hivatalos Lap 2011. április 4-ei számában megtörtént.

66) Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió és tagál-

lamai és a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi meg-

állapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásáról

A rendelet a piaczavaró koreai import elleni fellépéshez szükséges eljárási

rendet határozza meg. Elfogadása feltétele volt a szabadkereskedelmi

megállapodás 2011. július 1-jétôl kezdôdô ideiglenes alkalmazásának.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. május 31-ei számában megtörtént.

67) Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az általános tarifális

preferenciák rendszerének 2009. január 1-jétôl 2011. december

31-ig történô alkalmazásáról szóló 732/2008/EK tanácsi rendelet

módosításáról

A meghosszabbítás a fejlôdô országoknak biztosított kedvezmények

folytonosságát fenntartva gyakorlatilag két teljes évet biztosít az álta-

lános tarifális preferenciák rendszerének reformjára vonatkozó bizottsági

javaslat tárgyalására.
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A rendelet közzététele a Hivatalos Lap 2011. május 31-ei számában meg-

történt.

68) A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmé-

nyek bevezetésérôl szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosítása

A rendelet meghosszabbítja a Moldovának biztosított egyoldalú keres-

kedelmi kedvezmények hatályát, tehát a Moldovából származó termékek

mennyiségi korlátozások és vám kötelezettség nélkül importálhatók az

Európai Unióba 2015-ig.

A jogszabályt 2011. június 8-án írta alá az Európai Parlament és a Tanács

elnöke.

69) A Kombinált Nómenklatúra XI. áruosztályába tartozó és a Közösség-

ben szabad forgalomba bocsátott egyes textiltermékek származá-

sának igazolásáról, valamint az ilyen igazolás elfogadásának felté-

teleirôl szóló 1541/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése

A rendelet hatályon kívül helyezi az egyes textiltermékek importjánál

eddig bizonyos partnerek esetében megkövetelt speciális származási iga-

zolásokat, megkönnyítve ezzel egyes textiltermékek Európai Unióba

történô behozatalát.

Az Európai Parlament plenáris ülése június 7-én szavazta meg a rendeletet.

70) A hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymu-

tatások alkalmazásáról szóló rendelet

A WTO szabályozása általában tiltja az export állami támogatását. Vannak

azonban olyan, elsôsorban fejlôdô országokba irányuló igen költséges és

nagy kockázatú beruházások, amelyek piaci alapon nem valósulnának

meg, ugyanakkor a fogadó ország számára rendkívül fontosak. Az OECD
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keretein belül kialakított, az exporthitelekre vonatkozó szabályrendszer

biztosítja, hogy az ilyen jellegû beruházásokhoz minden tagállam hason-

ló feltételekkel nyújtson támogatást, így a piaci verseny ne sérüljön.

Az EU részese a hivatalosan támogatott exporthitelek iránymutatásairól

az OECD keretén belül létrejött megállapodásnak, amelyet azonban át kell

ültetni az uniós jogba. A megállapodást 2005-ben vizsgálták felül.

Az intézményközi tárgyalásokon megszületett megállapodást a Coreper

2011. június 29-ei ülése hagyta jóvá.

71) A nyugat-balkáni országoknak és területeknek nyújtandó autonóm

preferenciák meghosszabbítását célzó rendelettervezet

Az Európai Unió kivételes, korlátlan vámmentes hozzáférést biztosított

az EU-piachoz a Nyugat-Balkánról származó szinte valamennyi termék

számára, ezen országok gazdaságának élénkítése érdekében. A rendelet

meghosszabbítja a nyugat-balkáni partnereknek (elsôsorban Koszovónak)

2010 végéig biztosított egyoldalú kereskedelmi kedvezmények alkalmazását.

A Tanács 2011. június 16-ai ülése tárgyalási mandátumot fogadott el az

intézményközi egyeztetések lefolytatásához.

Intézményi kérdéseket szabályozó jogszabályok

72) Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete a Bizott-

ság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami

ellenôrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek

megállapításáról (komitológia rendelet)

A rendelet célja a Lisszaboni Szerzôdéssel életbe léptetett új komitológia

szabályozás részletszabályainak kidolgozása.

A közzététel a Hivatalos Lap 2011. február 28-ai számában megtörtént.
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73) Egyes elavult tanácsi jogi aktusok hatályon kívül helyezésérôl szó-

ló rendelet

A javaslat célja, hogy hatályon kívül helyezzen számos olyan jogi aktust,

amelyek elavulttá váltak átmeneti jellegük miatt vagy azért, mert tartal-

mukat késôbbi jogi aktusok vették át, technikailag azonban hatályban

maradtak.

A Mezôgazdasági Különbizottság 2011. június 30-ai ülésén elfogadta az

EP-vel kötött megállapodást.

Kiemelt fontosságú tanácsi
és elnökségi következtetések

74) A Duna Makro-regionális Stratégiáról szóló tanácsi következtetések

2011. április 13.

A stratégia célja a határon átívelô kihívásokra adott koordinált válaszo-

kon keresztül a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az élhetô

Duna mente kialakítása a régióban. A stratégiáról szóló tanácsi kö-

vetkeztetések elfogadásával politikai megállapodás született a célokról és

az eszközökrôl, amelyet az Európai Tanács is megerôsített 2011. június

24-én. Ezzel a magyar elnökség elôkészítette a stratégia sikeres végre-

hajtását, létrejött az informális intézményrendszer, így a stratégia meg-

valósítási fázisba léphet. Ezen túlmenôen az Európai Beruházási Bank

budapesti székhelyû irodát hoz létre (Budapest Duna Kontakt Pont),

amely a stratégia végrehajtását segíti.
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75) A 2013 utáni kohéziós politika jövôjérôl szóló tanácsi követ-

keztetések 

2011. február 21.

A Bizottság által kiadott, gazdasági, társadalmi és területi kohézióról

szóló ötödik kohéziós jelentésre reagálva a Tanács következtetéseket

fogadott el a kohéziós politika jövôjérôl, amellyel formális üzenetet

küldött a politika fontosságáról a következô költségvetési keret vitájának

kezdete elôtt. A tagállamok kimondták, hogy a kohéziós politikának erôs

és integrált fejlesztéspolitikai eszköznek kell maradnia a jövôben is, úgy,

hogy közben a politika eredeti – regionális különbségeket csökkentô –

célkitûzései is megmaradjanak. A kohéziós politika kiemelt jelentôséggel

bír az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósítása szempontjából is.

76) Elnökségi következtetések az Európai Bizottságnak a Közös Agrár-

politika 2020-ig szóló jövôjére vonatkozó közleményérôl

2011. március 17.

A magyar elnökség egyik fô prioritása kapcsán jelentôs eredmény, hogy

a tagállamok nagy többségének támogatásával elnökségi következ-

tetések kerültek elfogadásra a közös agrárpolitika (KAP) jövôjérôl.A doku-

mentum rögzíti, hogy a KAP-nak továbbra is közös politikának kell

maradnia, három fô célja pedig a fenntartható élelmiszertermelés, a ter-

mészeti erôforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, valamint az ég-

hajlatváltozás elleni fellépés, illetve a kiegyensúlyozott területi fejlôdés.

A dokumentum hozzájárul egy, az európai termelôk számára biztonságot

nyújtó 2013 utáni KAP alapjainak a lefektetéséhez.
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77) Európai tanácsi következtetések az „Energia és Innováció”

témakörében 

2011. február 4.

A tematikus Európai Tanács-ülés politikai iránymutatásait összefoglaló

következtetésekben a tagállamok vállalták, hogy az infrastrukturális

hiányosságok felszámolásával és a jogszabályok átültetésével kiépítik az

egységes energiapiacot 2014-ig, illetve felszámolják az energiaszigeteket

2015-ig. A következtetések kiemelik az energiahatékonyság és a meg-

újuló energiaforrások fontosságát, illetôleg a külkapcsolatokban az átlát-

hatóság és a koordináció növelésének szükségességét. Az Európai Tanács

a gazdasági növekedés és a nagy civilizációs kihívásoknak való ered-

ményes megfelelés érdekében az európai innovációt fellendítô politikát

szorgalmazott. Szabályozási, pénzügyi eszközökkel, az Európai Kutatási

Térség kiteljesítésével Európát a kutatók és az innovatív vállalkozások

számára vonzó hellyé kell tenni.

78) Tanácsi következtetések Bulgária és Románia schengeni értéke-

lésérôl

2011. június 9.

A dokumentum rögzíti, hogy a két tagjelölt ország schengeni felkészült-

ségének értékelése lezárult, és készen állnak a schengeni tagságra. A tel-

jes jogú schengeni tagsághoz a Tanácsnak egyhangúan kell határozatot

hoznia: a következtetések értelmében erre a lengyel elnökségi félévben,

legkésôbb szeptemberben tér vissza a Tanács.
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79) A határokról, bevándorlásról és menekültügyrôl szóló tanácsi

következtetések 

2011. június 9.

A Tanács által elfogadott záródokumentum a Bizottság májusban megje-

lentetett migrációs tárgyú közleményeire, jogalkotási javaslataira reagál.

Érinti a schengeni rendszer megerôsítését, a legális migrációt, a migrá-

ció külkapcsolati vetületeit és a menekültügyi kérdéseket is. Ez a záró-

dokumentum elôkészítette a 2011. június 24-ei Európai Tanács migrációs

vitáját, illetve rögzítette, hogy az Unió keleti és délkeleti szomszédjaira

is kiemelt figyelmet kell fordítani.

80) Az EU Alapjogi Chartájának végrehajtásáról szóló éves jelentésre

vonatkozó tanácsi következtetések 

2011. május 23.

A Bizottság a Tanácsnak 2011. április 1-jén benyújtott éves jelentésben

elsô ízben tekintette át a Charta végrehajtását. Erre adott válaszként

a Tanács következtetésekben foglalta össze az általa az elmúlt másfél

évben az alapjogok területén megtett lépéseket a trió elnökség táv-

latában, 2010-tôl 2011 elsô féléve végéig. A következtetésekben a Tanács

ismételten megerôsít elkötelezettségét a Chartában foglalt összes jog

végrehajtására, valamint felhívja az intézményeket és tagállamokat,

hogy ki-ki kompetenciájának megfelelôen vegyen részt e folyamatban.

81) A déli szomszédságból érkezô migrációs áramlatok kezelésérôl

szóló tanácsi következtetések 

2011. április 11.

A záródokumentum az észak-afrikai országokból érkezô migrációs hul-

lámok kezelésének módjait határozza meg: többek között további
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humanitárius segítséget kell nyújtani a térségnek, szolidaritást kell vállal-

ni a leginkább érintett mediterrán tagállamokkal, meg kell erôsíteni az

uniós határôrizeti ügynökség kapacitásait, gyorsan mobilizálható pénz-

eszközökre van szükség, partnerséget kell kialakítani azokkal az észak-

afrikai országokkal, amelyek együttmûködnek az illegális migránsok

feltartóztatásában.

82) Az egységes piaci intézkedéscsomagról (Single Market Act) szóló

tanácsi következetések 

2011. május 30.

Az Európai Bizottság 2011. április 13-án jelentette meg az egységes piaci

intézkedéscsomag (Single Market Act) átdolgozott változatát, amely meg-

határozza a belsô piac továbbfejlesztése szempontjából kiemelkedô terü-

leteket, valamint a Tanács és a Parlament által a belsô piac 20. évfor-

dulójára, 2012-re elfogadandó tizenkét kulcsintézkedést. Erre válaszolva

a Tanács következtetéseket fogadott el, amelyben a tagállamok meg-

fogalmazzák a csomaggal és az abban szereplô egyes javaslatokkal kap-

csolatos álláspontjukat. Mivel az egységes belsô piac a gazdasági növeke-

dés alapvetô feltétele, a tagállamok vállalták, hogy 2012 végéig megálla-

podnak az egységes piac megújítását célzó legfontosabb intézkedésekrôl.

83) Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act)

felülvizsgálatáról szóló tanácsi következetések 

2011. május 30.

A gazdasági válság és az Unió 2020-ig tartó gazdaságpolitikai stratégiájá-

nak fényében felülvizsgálatra szorult a kisvállalkozásokkal kapcsolatos

uniós politikát meghatározó kisvállalkozói intézkedéscsomag. A verseny-

képességgel foglalkozó miniszterek májusi ülésükön pedig megállapodás-

ra jutottak a kkv-kra vonatkozó uniós és tagállami politikák irányáról és
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a Tanács következtetéseket fogadott el a témában. A következtetések

a kkv-kat támogató szabályozás, a finanszírozási forrásokhoz történô

egyszerûbb hozzáférés, a piacra jutás és a vállalkozói készségek fejlesz-

tése érdekében fogalmazza meg a legfontosabb feladatokat.

84) A Horvátországgal folyó csatlakozási tárgyalásokról szóló európai

tanácsi következtetések 

2011. június 24.

Az Európai Tanács következtetéseket fogadott el a Horvátországgal foly-

tatott csatlakozási tárgyalások június végéig történô lezárásáról és ezzel

megerôsítette határozott elkötelezettségét a Nyugat-Balkán európai

perspektívája iránt.

85) A romák integrációját célzó, 2020-ig szóló nemzeti stratégiák

uniós keretrendszerére vonatkozó tanácsi következtetések 

2011. május 19.

A tanácsi következtetések célja a romák társadalmi-gazdasági helyzeté-

nek javítása és a marginális helyzetû roma közösségek és a lakosság

egésze közötti szakadék megszüntetése. A romák befogadása elsôsorban

a tagállamok hatáskörébe tartozik, ugyanakkor az uniós szintû együtt-

mûködés jelentôs hozzáadott értéket jelent. A tagállamok a területükön

élô roma népesség nagyságával és társadalmi-gazasági helyzetével össz-

hagban, valamint eltérô nemzeti körülményeik figyelembevételével roma-

befogadási stratégiákat, vagy a romák helyzetének javítására irányuló

integrált intézkedési csomagokat fogadnak el 2011 végéig. Az intéz-

kedések négy fô területre összpontosítanak: oktatás, foglalkoztatás,

lakhatás, egészségügy. Törekedni kell a rendelkezésre álló uniós és

nemzeti források hatékonyabb felhasználására; a tagállamok figyelembe

veszik a romaintegráció céljait nemzeti reformprogramjaik tervezése,
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végrehajtása és monitoringja során. A tagállamok nemzeti kontaktpon-

tot jelölnek ki a hatékony monitoring és a legjobb gyakorlatok cseréjének

biztosítása érdekében. A következtetések felhívják a tagállamokat és az

Európai Bizottságot az emberkereskedelem áldozatává váló romák tár-

sadalmi-gazdasági helyzetének javítására az emberkereskedelem elleni

küzdelem megerôsítésével és a létezô uniós jog teremtette keretek

kihasználásával.

86) A tengerfelügyelet integrációjára vonatkozó útitervrôl szóló ta-

nácsi következtetések 

2011. május 23.

A Tanács következtetéseket fogadott el a tengerfelügyelet integrációjáról,

amely a különbözô tengerfelügyeleti szervek közötti információcsere javí-

tását szolgálja, ezáltal a tagállamok hatékonyabban léphetnek fel a tengeri

balesetek, szennyezések, illetve az illegális migráció elhárításának érdekében.

87) A „Románia és Bulgária esetében alkalmazott együttmûködési és

ellenôrzési mechanizmusra” vonatkozó tanácsi következtetések 

2011. március 8.

Mivel a két tagállamnak maradtak bizonyos hiányosságai az igazságügyi

reform, a korrupció és a szervezett bûnözés elleni küzdelem terén,

ezért a tagállamok ezeken a területeken együttmûködési és ellenôrzési

mechanizmus (CVM) keretében tekintik át a fennmaradt feladatok tel-

jesítését. Az Európai Bizottság 2011. február 18-án hozta nyilvánosságra

idôközi jelentését a Románia és Bulgária esetében alkalmazott CVM

eredményeirôl. Az idôközi jelentés fôbb megállapításait a Tanács

következetéseiben tükröztette. A következtetések elismerik a két ország

által elért eredményeket és meghatározzák a további feladatokat, és

további erôfeszítésekre szólítanak fel.
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88) A „Területi Agenda 2020”– közös miniszteri nyilatkozat  a terület-

fejlesztési menetrend felülvizsgálatáról 

2011. május 19.

A területfejlesztési miniszterek informális ülésén „Területfejlesztési Agenda

2020" címmel elfogadásra került a területfejlesztési politika alapkövének

számító, 2007-ben elfogadott területi menetrend felülvizsgálata.

A Területi Agenda 2020 egy közös miniszteri nyilatkozat, amely egy célo-

rientált, határidôkkel felvértezett stratégia, amely meghatározza a terü-

leti dimenzió helyét az Európa 2020 stratégia, a kohéziós politika, és a kü-

lönbözô ágazati politikák kapcsolatrendszerében, illetve kijelöli a területi

kohézió erôsítését szolgáló intézkedések legfôbb szereplôit.

89) Az EU visszafogadási stratégiájáról szóló tanácsi következtetések 

2011. június 9.

Az uniós visszafogadási megállapodások az illegális bevándorlással szem-

beni küzdelemre irányuló, eredményes kiutasítási politika fontos

eszközei. A Tanács következtetéseiben stratégiai útmutatásokat határo-

zott meg, és emlékeztet arra, hogy az EU-nak ki kellene alakítania egy

megújult, koherens visszafogadási stratégiát, amely szorosan kapcso-

lódik az Európai Unió általános külkapcsolati politikájához, és közös meg-

közelítést tartalmaz a saját állampolgáraik visszafogadásában nem köz-

remûködô harmadik országokkal kapcsolatban.

90) Az európai totalitárius rendszerek által elkövetett bûncselek-

ményekre való emlékezésrôl szóló tanácsi következtetések 

2011. június 9–10.

A dokumentum bátorítja a tagállamokat arra, hogy saját országuk

történelmének és sajátosságainak fényében minden év augusztus 23-án
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(a Molotov–Ribbentrop paktum megkötésének évfordulóján), a közös

európai emléknapon emlékezzenek meg e bûntettek áldozatairól. A kö-

vetkeztetések a tagállamokat és a Bizottságot arra ösztönzik, hogy

támogassák az európai múlt eseményeinek minél szélesebb körben való

megismertetésére irányuló kezdeményezéseket, kutatási projekteket.

91) A szervezett bûnözés elleni küzdelem 2011 és 2013 közötti idô-

szakra szóló uniós prioritásainak meghatározásáról, valamint a

szervezett bûnözés ellenei küzdelem legjobb gyakorlatairól szóló

kézikönyvvel kapcsolatos tanácsi következtetések 

2011. június 9.

A következtetések meghatározzák az elkövetkezendô évekre vonatkozó-

an a szervezett bûnözés elleni küzdelem fô irányait, valamint szólnak az

elnökség által összeállított kézikönyvrôl is, amely összegyûjti a szerve-

zett bûnözés elleni küzdelem elôremutató gyakorlatait, ezzel egy opera-

tív célú, gyakorlatban használható eszközt biztosítva a tagállami bûnül-

dözô szervek számára.

92) Tanácsi következtetések az áldozatok jogainak és védelmének

különösen a büntetôeljárások során való megerôsítésérôl szóló

ütemtervrôl

2011. június 10.

A Tanács – következtetések formájában – júniusban fogadta el azt az

elnökség által kidolgozott ütemtervet (az ún. „Budapest Ütemtervet”),

amely az áldozatok jogainak és védelmének – különösen a büntetôeljárá-

sok során való – megerôsítésével kapcsolatos uniós feladatokat határozza

meg. Az áldozatvédelmi ütemterv a magyar elnökség kezdeményezése,

amelyben a Tanács programot ad az elkövetkezendô évek áldozatvédel-

mi jogalkotásának.
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93) Az emberkereskedelemnek az uniós tagállamokban megjelenô új

formái elleni küzdelemrôl szóló tanácsi következtetések 

2011. június 9.

A Tanács következtetéseiben arra ösztönzi a tagállamokat, hogy fokoz-

zák a területükön, illetve az EU-ban az emberkereskedelem ezen új for-

máira vonatkozóan folytatott adatgyûjtést, és tegyék meg az adatok

minôségének javításához szükséges lépéseket, hogy fel lehessen használ-

ni azokat a szakpolitikai tervezésben és az emberkereskedelem országos

és transznacionális trendjeinek feltérképezésében. Felkéri továbbá a tag-

államokat, hogy szervezzenek rendszeres, multidiszciplináris képzést az

áldozatokkal valószínûleg kapcsolatba kerülô szakembereknek, és az em-

berkereskedelemnek és a kizsákmányolás valamennyi formájának a kér-

déskörét vegyék fel a tananyagba az oktatás összes érintett szintjén.

94) A terrorizmus elleni küzdelem belsô és külsô vetületei közötti

kapcsolatok szorosabbá tételérôl szóló tanácsi következtetések 

2011. június 9.

A Tanács következtetéseiben az Unió biztonsága terén folytatott szoro-

sabb együttmûködésre és koordinációra, illetve egyrészt a közös kül- és

biztonságpolitika, másrészt a szabadságon, a biztonságon és a jog érvé-

nyesülésén alapuló térség közötti kötelékek szorosabbra fûzésére szólít

fel. A dokumentum megerôsíti emellett, hogy a terrorizmus elleni küz-

delem terén az erre szolgáló, már meglévô munkastruktúrák ered-

ményeire kíván építeni, a szinergiák továbbfejlesztésével, valamint a sze-

repek és feladatok közötti átfedések elkerülésével annak érdekében,

hogy összehangolt, koherens és hatékony uniós terrorizmusellenes poli-

tikát alakítson ki.
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95) Az Európai Unió belsô biztonsági stratégiájának (ISS – Internal

Security Strategy) megvalósításáról szóló bizottsági közleményhez

kapcsolódó tanácsi következtetések 

2011. február 24–25.

A következtetések politikai szinten teszik láthatóvá az Unió belsô bizton-

ságát veszélyeztetô cselekmények/ események, köztük, kiemelten a szer-

vezett bûnözés elleni küzdelmet. A következtetések reflektálnak az

Európai Unió belsô biztonsági stratégiájának megvalósításáról szóló

2010. november 22-i bizottsági közleményre, amely öt területre javasol

figyelmet fordítani: a szervezett bûnözésre, a terrorizmusra, a számítás-

technikai bûnözésre, a határigazgatásra és a válságkezelésre.

96) A személyes adatok Európai Unión belüli védelmének átfogó meg-

közelítésérôl szóló, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak cím-

zett bizottsági közleményrôl szóló tanácsi következtetések el-

fogadása

2011. február 24–25.

A következtetésekben a Tanács reflektál az Európai Bizottság 2010

novemberében megjelent közleményére, amelynek célja, hogy a modern

információs technológia rohamos fejlôdésébôl adódó kérdésekre meg-

felelô adatvédelmi válaszokat adjon az Unió, és kialakuljon egy együtt-

gondolkodás uniós szinten egy koherens, a modern kihívásoknak meg-

felelni képes adatvédelmi rendszer kialakításáról.

97) A polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi

Hálózat honlapjának az európai igazságügyi portálba való integ-

rálásáról szóló tanácsi következetések 

2011. február 24–25.
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Az európai igazságügyi portál célja, hogy polgárbarát módon az Unión

belül egy helyen tegye elektronikusan elérhetôvé az igazságszolgáltatás-

sal kapcsolatos összes információt és szolgáltatást. Ennek érdekében

döntés született arról, hogy a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes

Európai Igazságügyi Hálózat honlapját is az egységes európai igazságügyi

portálra vigyék át, és ezáltal elkerüljék a párhuzamosságokat az inter-

neten található információkban.

98) Tanácsi következtetések az Európai Bizottságnak a méhegészség-

ügy javításáról szóló közleményérôl

2011. május 17.

A méhek pusztulása jelentôs hatással lehet a mezôgazdasági tevékeny-

ségre és a környezetre. Az elfogadott dokumentum nagy jelentôséggel

bír, mivel kimondja, hogy a méhészeti ágazat fontos gazdasági szerepet

játszik, emellett kulcsszerepet tölt be a biológiai sokféleség növelése

szempontjából.

99) Tanácsi következtetések az Európai Unióban való intelligens

szabályozást illetôen

2011. május 30.

A dokumentum kitér a könnyen érthetô nyelvezetû, átlátható és jól hoz-

záférhetô jogszabályok követelményére; a hatásvizsgálatok, az egy-

szerûsítés és az adminisztratív terhek csökkentésének kérdésére,

valamint az uniós jogszabályok végrehajtásának javítására.

100) Az Eurostars közös program idôközi értékelésérôl szóló tanácsi

következetések

2011. május 31.
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A kutatást és fejlesztést intenzíven igénylô kis- és középvállalkozások

piacképes termékeinek és szolgáltatásainak létrejöttét segíti az Eurostars

közös program. Az elfogadott dokumentum értékeli a programot, és

továbbfejlesztését támogatja.

101) A saját lakókörnyezetben való életvitel segítését szolgáló közös

program elsô idôközi értékelésérôl szóló tanácsi következetések 

2011. május 31.

A dokumentum az idôsek számára IKT (információs és kommunikációs

technológiák) alapú szolgáltatások és termékek kifejlesztésére kon-

centrál; értékeli az ipari szereplôk és az EU által folytatott közös kutatási

programot; és annak továbbfejlesztésére is kitér.

102) Az Európai Kutatási Térségnek (EKT) a hozzá kapcsolódó munka-

csoportok révén történô fejlesztésérôl szóló tanácsi következ-

tetések 

2011. május 31.

Az elfogadott dokumentum fontos lépés az Európai Tanács február 4-én

megfogalmazott célkitûzése felé, vagyis az Európai Kutatási Térség 2014-ig

történô kiteljesítése érdekében azáltal, hogy iránymutatást ad a témá-

hoz kapcsolódó szakértôk munkájához.

103) Tanácsi következtetések az „Ûrpolitika: Az Európai Uniónak a pol-

gárok szolgálatában álló ûrstratégiája felé” címmel

2011. május 31.

Az elnökség fontos munkát végzett, hiszen elsô alkalommal fogadott el

záródokumentumot a Tanács ûrkutatással foglalkozó formációja, hoz-

zájárulva ezzel egy jövôbeli európai ûrpolitika kialakításához.
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104) Tanácsi következtetések a szolgáltatási irányelv kölcsönös érté-

kelési folyamatának eredményei alapján

2011. március 10.

Az elnökség a szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos értékelési folya-

mat eredményeire támaszkodva dolgozta ki e dokumentumot, amely

hozzá kíván járulni egy jól mûködô szolgáltatási egységes piac kiala-

kulásához.

105) Az aktív és egészséges idôskor témájára vonatkozó kísérleti

innovációs partnerségrôl szóló tanácsi következetések 

2011. március 9.

A dokumentum az egészségben megélt évek számának növelését célzó

európai partnerség beindítását hivatott segíteni.

106) A hetedik kutatási keretprogram, többek között a kockázatmeg-

osztó finanszírozási mechanizmus idôközi értékelésérôl szóló

tanácsi következtetések 

2011. március 9.

A dokumentum fô célja, hogy a kutatás-fejlesztés keretprogram forrásait

a jövôben egyszerûbben lehessen fölhasználni.

107) A nyersanyag-politikai kezdeményezésrôl szóló tanácsi következ-

tetések 

2011. március 10.

A dokumentum az Európában nem fellelhetô, stratégiai nyersanyagokra

vonatkozóan olyan intézkedéseket javasol, amelyek az európai ipar szá-

mára jobb és biztonságosabb nyersanyagellátást biztosítanának.
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108) A vízkészletek védelmérôl, az integrált, fenntartható vízgazdál-

kodásról szóló tanácsi következtetések 

2011. június 21.

A dokumentum hozzájárul az Európai Bizottság vízpolitikával kapcsolatos

munkájának elôkészítéséhez, megjelenítve a sajátos magyar vízprioritá-

sokat, a szélsôséges vízügyi jelenségek integrált kezelésének, az ökoló-

giai szolgáltatások védelmének, a nemzetközi együttmûködés javításá-

nak, illetve a víz és a nemzetközi fejlesztés kérdéskörét.

109) Az EU biodiverzitás stratégiájáról szóló tanácsi következtetések 

2011. június 21.

A dokumentum az Unió új 2020-ig szóló uniós biodiverzitás stratégiá-

jában foglalt célkitûzések megerôsítését, továbbá a finanszírozási lehetô-

ségek számbavételét szolgálják.

110) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság

2050-ig történô megvalósításának ütemtervérôl szóló elnökségi

következtetések 

2011. június 21.

A dokumentum új kibocsátás-csökkentési célkitûzések meghatározása

nélkül 2050-es idôtávlatban ágazatonként elemzi a klímabarát uniós gaz-

daságfejlesztés lehetôségeit és eszközeit.

111) A vándorló vadon élô állatfajok védelmérôl szóló egyezmény ke-

retében létrejött, vándorló cápafajok és a ragadozó madarak vé-

delmérôl szóló egyetértési megállapodásokra vonatkozó tanácsi

következtetések

2011. június 27–28.
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A dokumentum lehetôséget biztosít a vándorló cápafajok és a ragadozó

madarak védelmérôl szóló két megállapodásnak az EU nevében történô

aláírására.

112) A higanyra vonatkozó közösségi stratégia felülvizsgálatáról szóló

tanácsi következtetések 

2011. március 14.

A dokumentum a 2005-ben elfogadott közösségi higanystratégia felül-

vizsgálatáról szóló bizottsági közlemény kapcsán került elfogadásra,

amely értékeli az elmúlt években elért haladást.

113) „Éghajlatváltozás – A Cancúni Konferenciát követô intézkedések-

rôl” szóló tanácsi következtetések 

2011. március 14.

A dokumentum az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény és a Kiotói

Jegyzôkönyv részes feleinek 2010. decemberi mexikói ülésén elért ered-

mények uniós értékelésérôl, illetve a konferenciát követô, küszöbönálló

feladatokról szól.

114) Az Európai Bizottságnak a 2011. évi energiahatékonysági tervrôl

szóló közleményére vonatkozó tanácsi következtetések 

2011. június 10.

A dokumentum kijelöli a Bizottság által hamarosan benyújtásra kerülô

energiahatékonysági jogszabálycsomag fô politikai irányvonalait. A köz-

lemény az EU egészére vonatkozóan szektorokra lebontott célokat tar-

talmaz és intézkedéseket javasol.
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115) Tanácsi következtetések az integrált és versenyképes uniós bel-

vízi szállítás felé vezetô útról

2011. június 16.

A dokumentum célja a belvízi hajózás megfelelô integrálása a gazdaság-

ba. Mivel a belvízi hajózás fenntarthatóságával hozzájárulhat a köz-

lekedés külsô költségeinek csökkentéséhez, illetve szabad kapacitásaival

a szûk keresztmetszetek felszámolásához, ezért szükséges ennek pénz-

ügyi eszközök hozzárendelésével történô fejlesztése az intermodális

összeköttetések, a folyami információs szolgáltatások, flották fejleszté-

séhez, a szervezeti struktúra egyszerûsítéséhez, valamint a képzett

emberi erôforrás alkalmazásához.

116) Tanácsi következtetések a hálózat- és informatikai védelmi poli-

tikákról szóló cselekvési javaslatokról

2011. május 27.

A tagállamok egyetértettek abban, hogy ellenálló és biztonságos info-

kommunikációs rendszereket kell kialakítani és fenntartani, valamint

a kérdést egyszerre kell nemzeti, európai és nemzetközi szinten kezelni.

117) Tanácsi következtetések a 2011–2015. évekre szóló e-kormányzati

cselekvési tervrôl

2011. május 27.

A dokumentum által nevesített célok eléréséhez szükséges a közösségi,

tagállamok közötti e-kormányzati együttmûködés erôsítése.

A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG  ALATT  ELFOGADOTT  JOGSZABÁLYOK,  DÖNTÉSEK



118) Tanácsi következtetések a frekvenciahasználatra vonatkozó egy-

séges nemzetközi szabályokat meghatározó ITU-konferencián,

a 2012. évi rádió távközlési világértekezleten (WRC-12) képvise-

lendô koordinált uniós pozícióról

2011. május 27.

A dokumentum a címben említett ITU-konferencián képviselendô koordi-

nált uniós pozícióról szól.

119) Az európai mûholdas navigációs programok (EGNOS, Galileo) fél-

idei felülvizsgálatáról szóló tanácsi következtetések 

2011. március 31.

A következtetésekben a Tanács az Európai Bizottság félidôs értékelésére

reagál. Az európai GNSS (Global Navigation Satellite Systems) programok

(EGNOS és Galileo) végrehajtásának félidei felülvizsgálatáról szóló

közlemény egyrészt a már mûködô EGNOS programot, másrészt a Galileo

programot értékeli, amely jelenleg fejlesztési szakaszban van és

2014–2015 során kezdi meg mûködését. A közlemény bemutatja az elôt-

tünk álló kihívásokat hosszú és rövid távon. A Tanács a következtetések-

ben megerôsíti az európai mûholdas rádiónavigációs programok iránti

határozott elkötelezettségét, hangsúlyozza a programok stratégiai és

gazdasági jelentôségét. A programok célja, hogy függetlenséget biztosít-

sanak az EU számára az adott területen, és az Uniót az ûrtechnológiai

piac egyik vezetô szereplôjévé tegyék. Az EGNOS és a Galileo ezenfelül

ösztönzi majd a további gazdasági tevékenységeket is, például azáltal,

hogy elindul a programok következtében megnyíló lehetôsége-

ket kiaknázó alkalmazások fejlesztése. A projektet – természetébôl

adódóan – továbbra is az uniós költségvetésbôl kell finanszírozni.

A Tanács felszólított a programok végrehajtásából adódó költségtúllépés

elkerülésére is.
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120) Tanácsi következtetések a 2020-ig terjedô energia infrastruk-

túraprioritásokra (Energia 2020 stratégia) vonatkozóan

2011. február 28.

A február 4-ei Európai Tanács politikai iránymutatása alapján elfogadott

tanácsi következtetések tartalmazzák a stratégia rövid, közép és hosszú

távú prioritásait, ennek keretében hangsúlyozzák a belsô energiapiac

2014-ig történô kiépítésének, az elzárt energiaszigetek (Baltikum, Málta,

Ciprus) 2015-ig történô felszámolásának és az infrastrukturális hiányossá-

gok megszüntetésének fontosságát, valamint az energiahatékonyság és

a megújuló energiaforrások fejlesztésének, illetve a külkapcsolatokban az

átláthatóság és a koordináció növelésének szükségességét.

121) Tanácsi következtetések a munka és a családi élet összeegyezte-

tésérôl a demográfiai változások tükrében

2011. június 17.

Az elfogadott tanácsi következtetések célja olyan szakpolitikák elô-

mozdítása, amelyek a családoknak kedveznek, és javítják a munka és

a családi élet közötti egyensúlyt, egyrészt az elôttünk álló demográfiai

kihívások kezelésének összefüggésében, másrészt az Európa 2020 straté-

gia támogatása érdekében. Erôteljesebben kell támogatni a munka és a

családi élet összeegyeztetésére irányuló intézkedéseket, amelyek nem-

csak lehetôvé tennék a nôk és a férfiak számára, hogy jobb egyensúlyt

alakítsanak ki a munka és a családi élet között, hanem hozzájárulnának

az Európai Unió legfontosabb szakpolitikai céljainak eléréséhez is,

különösen a növekedést és a foglalkoztatást illetôen. A demográfiai vál-

tozások a születési arányszámok javítására irányuló szakpolitikákat tesz-

nek szükségessé, amelyek például az alábbiakat foglalhatják magukban:

rugalmas munkaidô-beosztás (pl. részmunkaidôs munkavégzés), gyermek-

nevelési és családi juttatások, minôségi és megfizethetô gyermekellátás,
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valamint egyéb olyan segítségnyújtási szolgáltatások, amelyek lehetôvé

teszik a szülôk számára a munka és a magánélet összeegyeztetését.

Különös figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett családokra, például az

egyszülôs családokra.

122) A fiatalok foglalkoztatásnak elômozdításáról szóló tanácsi követ-

keztetések 

2011. június 17.

Az elfogadott tanácsi következtetések hangsúlyozzák a képzés, a tovább-

képzés, az átképzés kiemelkedô szerepét, valamint a korai iskolaelhagyás

negatív hatását a foglalkoztathatóság és a munkaerô-piaci igényeknek

való megfelelés tekintetében, ezért a fiatal munkavállalók ilyen képzések-

ben való részvételének megkönnyítését célzó nemzeti intézkedésekre,

reformokra szólítja fel a tagállamokat. Az ifjúsági munkanélküliséget és

a tartós inaktivitást meg kell elôzni, és kiemelt prioritásként kell kezelni.

Fontos biztosítani különösen azt, hogy az oktatási és képzési rendszerek

jobban tükrözzék a munkaerô-piaci igényeket.

123) Az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia (2010–2020) megvaló-

sításának támogatásáról szóló tanácsi következtetések 

2011. június 17.

A Fogyatékossággal Élô Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezmény,

illetve mind szélesebb körû tagállami ratifikálásának és végrehajtásának

elômozdítása, valamint a 2010 és 2020 közötti idôszakra vonatkozó

Európai Fogyatékosságügyi Stratégia alkalmazásának támogatása

érdekében a magyar elnökség tanácsi következtetéseket fogalmazott

meg. A fogyatékosságügyi stratégia keretet biztosít azon különbözô

helyzetek megoldását célzó európai szintû fellépésnek, valamint nemzeti

szinten javasolt intézkedéseknek, amelyekkel a fogyatékossággal élô nôk,
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férfiak és gyermekek szembesülnek. Célkitûzése az, hogy erôsítse a fogya-

tékossággal élô személyek pozícióját annak érdekében, hogy teljes

mértékben élhessenek jogaikkal és teljes körûen részt vehessenek a tár-

sadalomban és az európai gazdaságban. A stratégia nyolc fô intézkedési

területet jelöl ki: akadálymentesítés, részvétel, egyenlôség, foglalkoz-

tatás, oktatás és képzés, szociális védelem, egészség és külsô fellépés.

A stratégiáról elfogadott következtetésekben a Tanács felkéri a tagálla-

mokat arra, hogy segítsék elô a fogyatékosságügyi szempontoknak az

Európa 2020 stratégiában való érvényesítését, valamint hogy a javasolt

fellépések végrehajtása céljából a megfelelô módon használják fel a meg-

lévô pénzügyi finanszírozást. A fogyatékossággal élô nôk, férfiak és gyer-

mekek nagyobb mértékû társadalmi befogadásának biztosítása érdeké-

ben erôsíteni kell az akadálymentesítéssel kapcsolatos munkát és biztosí-

tani kell a fogyatékossággal élô személyek egyenlô hozzáférését a magas

színvonalú oktatáshoz, képzéshez és egészségügyi ellátáshoz.

124) A modern, alkalmazkodóképes és fenntartható egészségügyi rend-

szerekrôl szóló tanácsi következtetések

2011. június 6.

A következtetésekben a Tanács felkérte a tagállamokat és a Bizottságot,

hogy a magas szintû közegészségügyi munkacsoport közremûködésével

indítsanak együttgondolkodási folyamatot azzal a céllal, hogy meghatá-

rozzák az egészségügyi beruházások hatékony módjait a modern, fenntart-

ható és hatékony egészségügyi rendszerek kialakítása, az információk és

a legjobb gyakorlatok cseréje érdekében.A Bizottságot ösztönözték, támo-

gassa az együttgondolkodási folyamatot, helyezze elôtérbe az egészség-

ügyi ágazat fontos gazdasági szerepét, éreztetve, hogy nem csupán kiadási

tételrôl, hanem a gazdasági növekedést elismerten elôsegítô tényezôrôl

van szó. Az egyre szûkösebb erôforrások ellenére továbbra is biztosítani

kell, hogy a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokból mindenki
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méltányos módon részesüljön. A Bizottság továbbá felkérést kapott arra,

hogy biztosítson hatékony eszközöket és módszereket a tagállamok

számára az egészségügyi rendszerek teljesítményének értékeléséhez és

tegyen rendszeresen jelentést a Tanácsnak, ezzel segítve az együttgon-

dolkodási folyamatot. Az elsô jelentést 2012 végéig kell benyújtania.

125) Az orvostechnikai innovációról szóló tanácsi következtetések 

2011. június 6.

A következtetések a jövôbeli uniós szintû orvostechnikai szabályozással

szemben fogalmazzák meg a tagállamok elvárásait az innováció

elôsegítése és a piacfelügyeleti keret korszerûsítése terén. A következ-

tetésekben a Tanács felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy indít-

sanak kezdeményezéseket az olyan orvostechnikai eszközökkel kapcso-

latos innováció elômozdítására, amelyek a betegek egészségi állapotá-

nak, valamint a betegek jólétének javítását célozzák amellett, hogy fel-

használóbarát eszközök. Az orvostechnikai eszközök ágazata Európában

közel 18 000 kis- és középvállalkozást ölel fel.

126) A mentális egészségrôl és jólétrôl szóló tanácsi következtetések 

2011. június 6.

A következtetések célja a mentális egészség és jólét európai paktuma

keretében 2008 júniusa óta végzett munka elismerése, valamint a tagál-

lamok és a Bizottság felkérése arra, hogy továbbra is tekintsék feladatuk-

nak a megelôzést és a kezelést a mentális egészséggel és jóléttel össze-

függésben. A Tanács felkéri a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az EU

2008 és 2013 közötti idôszakra szóló közegészségügyi programja

keretében hozzanak létre a mentális egészségrôl és jólétrôl szóló együt-

tes fellépést, amely a tagállamok közötti véleménycsere, együttmûködés

és koordináció platformjául szolgálna. A Bizottságot felkéri, nyújtson be
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jelentést az együttes fellépés eredményeirôl, valamint mérlegelje, hogy

a jövôben milyen szakpolitikai fellépéseket lehetne indítani a mentális

egészség és jólét európai paktumának nyomon követésére. A tagállamok

egészségpolitikáikban tegyék kiemelt feladattá a mentális egészség és

jólét biztosítását, és dolgozzanak ki a mentális egészséggel kapcsolatos

stratégiákat és/vagy cselekvési terveket. A következtetések összefog-

lalják annak az öt tematikus konferenciának az eredményét, amelyet

a mentális egészség és jólét európai paktumának keretében a mentális

egészség különbözô aspektusairól Európa különbözô fôvárosaiban 2009

és 2011 között tartottak.

127) A gyermekkori immunizációról szóló tanácsi következtetések 

2011. június 6.

A következtetések elfogadásával a Tanács emlékeztet arra, hogy a védô-

oltások alkalmazása a fertôzô betegségek megelôzésének leghatéko-

nyabb és leggazdaságosabb módja, és hogy Európában a védôoltások

alkalmazásának eredményeként mára alacsonyabb incidenciát (egy adott

idôtartam alatt újonnan keletkezô esetek gyakorisága) értünk el olyan

betegségekkel kapcsolatban, illetve képesek vagyunk megfékezni vagy

felszámolni olyan betegségeket, amelyek a múltban emberek millióinak a

halálát okozták és emberek millióit tették fogyatékossá. A himlô globális

elterjedése, valamint a gyermekbénulás felszámolása a világ legtöbb

országában a sikeres védôoltási programok egyik példája.A következteté-

sekben a tagállamok és a Bizottság felkérést kapnak többek között arra,

hogy tegyenek lépéseket a tagállami védôoltási programok megerôsíté-

sére, az információcserére, valamint az átoltottság növelésére (védôoltá-

sok teljesítése) és a gyermekeket célzó védôoltási programok elômozdí-

tására. Emellett arra is felkérést kapnak, hogy az Európai Betegségmeg-

elôzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Gyógyszerügynökség

támogatásával a teljesség igénye nélkül állapítsák meg azon adatok
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körét, amelyek feltüntetését javasolják az országos vagy annál alacso-

nyabb szinten használatos oltási kártyákon vagy egészségügyi könyvekben.

128) A gyermekszegénység kezelése és a gyermekjólét elôsegítésérôl

szóló tanácsi következtetések 

2011. június 17.

A gyermekszegénység elleni küzdelem és a gyermekjólét elôsegítése az

Európa 2020 stratégia keretébe, és azon belül is különösen a szegénység

és a társadalmi kirekesztés enyhítésére vonatkozó célkitûzés keretébe

illeszkedô prioritások. A tanácsi következetések megállapítják, hogy

a gyermekszegénység többdimenziós probléma, ezért kezelésében

átfogó megközelítésre van szükség (egészségügy, oktatás, szolgáltatá-

sok, támogatások). A Tanács felkéri a tagállamokat, hogy nemzeti szak-

politikáikban megfelelôen, átfogó módon hangsúlyozzák a gyermek-

szegénység aspektusait, és térjenek ki az alábbiakra: megfelelô foglalkoz-

tatás és jövedelmek a családok számára, valamint megfelelô szolgáltatá-

sok biztosítása a kisgyermekkori fejlesztés, az oktatás, a lakhatás és az

egészségügyi ellátás terén. A tagállamok nemzeti szakpolitikáikban hatá-

rozzanak meg megfelelô célokat és erôforrásokat. A tanácsi következe-

tések ösztönzik az Európai Bizottságot a gyermekszegénység csökken-

tésére vonatkozó (és a szegénység elleni európai platformhoz is kap-

csolódó) ajánlása 2012-es kibocsátására is.

129) A 2011. évi éves növekedési jelentés keretében elkészített együt-

tes foglalkoztatási jelentéssel kapcsolatosan elfogadott tanácsi

következtetések 

2011. március 7.

A foglalkoztatási jelentés felülvizsgálja a foglalkoztatás jelenlegi helyzetét

Európában, valamint a 2010 októberében elfogadott foglalkoztatáspoli-

tikai iránymutatások végrehajtása terén elért eredményeket. A jelentés
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idén elôbbre tekint, mint a korábbi években, és figyelembe veszi az

Európa 2020 stratégia végrehajtásának kezdeti fázisát. A Tanács hangsú-

lyozza, hogy a költségvetési konszolidációhoz a gazdasági növekedés

helyreállításának és a foglalkoztatás növelésének kell társulnia. A munka-

erô-piaci reformok önmagukban nem képesek megfelelô munkaerô-

keresletet generálni. Több és jobb munkahely létrehozásához, a társadal-

mi kohézió erôsítéséhez és az uniós humántôkében rejlô lehetôségek tel-

jes körû kiaknázásához még inkább foglalkoztatásbarát üzleti környe-

zetre és erôteljesebb gazdasági növekedésre van szükség, amelynek moz-

gatórugóját a nagy hozzáadott értéket képviselô innovatív gazdasági

tevékenységek és a gazdaság zöldebbé tételébôl adódó lehetôségek

jelentik. A Tanács felszólítja a tagállamokat, hogy tûzzenek ki ambiciózus

foglalkoztatási célokat és segítsék elô a társadalmi befogadást a sze-

génység csökkentése révén annak érdekében, hogy 2020-ig el lehessen

érni a 75%-os foglalkoztatási arányt és legalább 20 millió embert ki

lehessen emelni a szegénységbôl és a társadalmi kirekesztettségbôl.

130) A nemek közötti egyenlôségrôl szóló európai paktumra (2011–2020)

vonatkozó tanácsi következtetések 

2011. március 7.

A paktumban az elnökség három kiemelt területet jelöl meg és fejt ki bô-

vebben: a nemek közötti bérkülönbségek és munkaerô-piaci szegregációk

elleni intézkedések; a munka és a magánélet jobb összeegyeztetésének

lehetôsége a demográfiai kihívások kezelése érdekében; a nôk elleni

erôszak valamennyi formája elleni küzdelem

Az elfogadott paktum a 2011 és 2020 közötti idôszakot foglalja ma-

gában. A Tanács a következtetésekben megerôsíti, hogy az Európai Unió

elkötelezett a foglalkoztatás, az oktatás és a szociális védelem terén a

nemek között húzódó szakadékok megszüntetése, a nôk elleni erôszak

valamennyi formájának leküzdése, valamint mind a nôk, mind a férfiak
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esetében a munka és a magánélet egyensúlyának ideálisabbá tétele iránt.

Tagállami, illetve uniós szintû fellépést sürget a nemi sztereotípiák felszá-

molására, az egyenlô munkáért egyenlô díjazás biztosítására és a dön-

téshozatali folyamatokban a nôk és a férfiak egyenlô arányú részvételének

az elômozdítására, a megfizethetô és magas színvonalú gyermekgon-

dozási szolgáltatások javítására és a rugalmas munkaidô ösztönzésére,

a nôk elleni erôszak megelôzésének és az áldozatok védelmének a meg-

erôsítésére, valamint a férfiak által az erôszak felszámolásának folya-

matában betöltött szerep hangsúlyozására. A nemek közötti egyenlôség

kérdésének fontos gazdasági dimenziója van, ezért az Európa 2020

stratégia összefüggésében a nôk és a férfiak foglalkoztatását egyaránt fel

kell lendíteni. A tagállamoknak törekedniük kell a nemek közötti egyen-

lôséget célzó szakpolitikák elômozdítására, tekintettel mindenekelôtt az

uniós foglalkoztatási iránymutatásokra. A Bizottság és a Tanács is fel-

kérést kap, hogy építse be az EU éves növekedési jelentésébe a nemek

közötti egyenlôség szempontjait. A Tanács megerôsíti annak fontos-

ságát, hogy a nemek közötti egyenlôség kérdését valamennyi szakpoli-

tikai területnek, így az EU külsô fellépéseinek is a részévé tegyék.

131) Az elektronikus adatcsererendszer továbbfejlesztése a munkavál-

lalók szolgáltatások nyújtása keretében történô kiküldetésérôl

szóló 96/71/EK irányelvre (posting irányelv) vonatkozóan elfo-

gadott tanácsi következtetések 

2011. március 7.

A munkavállalók kiküldetésérôl szóló, 1996-ban elfogadott irányelv értel-

mében a tagállamok a kiküldetésben lévô munkavállalók vonatkozásában

kötelesek együttmûködni és adminisztratív információkat cserélni

egymással. Erre figyelemmel a Tanács az elfogadott következtetésekben

hangsúlyozza, hogy egy kísérleti projekt keretében meg kellene vizsgál-

ni, hogy az a Belsô Piaci Információs Rendszer (IMI) egy különálló modul-
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ja alkalmas-e a tagállamok közötti, a munkavállalók kiküldetésérôl szóló

irányelvben elôirányzott igazgatási együttmûködés javítására.Az Európai

Bizottság jelzése alapján 2011 májusától a kiküldött munkavállalókra vo-

natkozó igazgatási együttmûködés egy kísérleti projekt keretében az IMI

segítségével valósul meg. A Tanács várakozással tekint a kísérleti projekt

eredményeirôl szóló jelentések elé.

132) A szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai

platformjáról szóló tanácsi következtetések 

2011. március 7.

Az Európa 2020 stratégia zászlóshajó-kezdeményezésérôl elfogadott

következtetések célja a szegénység elleni küzdelem területén a követ-

kezô évek feladatainak, prioritásainak azonosítása az Európa 2020 stra-

tégia és a szociális nyitott koordinációs együttmûködés irányába. A kö-

vetkeztetésekben a Tanács emlékeztet arra, hogy bizonyos társadalmi

csoportok különösen ki vannak téve a szegénység és a kirekesztettség

veszélyének, illetve a szegénység legszélsôségesebb formáinak, és hang-

súlyozza, hogy a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni fellépéshez

valamennyi uniós és nemzeti szintû intézkedésre és eszközre szükség van

– ezért üdvözli azt, hogy a platform integrált megközelítést alkalmaz

a társadalmi kirekesztés összetett problémájának a kezelésére.

133) A kultúrának az Európa 2020 stratégia végrehajtásához való hoz-

zájárulásáról szóló tanácsi következtetések 

2011. május 19–20.

A tanácsi következtetések az Európa 2020 stratégia hármas célrendsze-

rét követve fogalmaz meg felkéréseket a tagállamok, az Európai Bizott-

ság, illetve a tagállamok és a Bizottság számára együttesen a kultúra sze-

repérôl az intelligens, inkluzív és fenntartható növekedés erôsítésében.
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A következtetések hangsúlyozzák, hogy a kulturális és kreatív ágazat

jelentôs potenciállal rendelkezik a növekedés és a minôségi munkahelyek

létrehozásának ösztönzésében, következésképpen fontos szerepet tölt

be a stratégia célkitûzéseinek és olyan kiemelt kezdeményezéseinek

megvalósításában, mint például az európai digitális menetrend vagy az

Innovatív Unió. A Tanács felkéri a tagállamokat arra, hogy kulturális pro-

jektek megvalósítása céljára vegyék igénybe az uniós pénzügyi eszkö-

zöket, így például a strukturális alapokat, a Bizottságot pedig arra, hogy

a kultúrát építse be a jövôbeli uniós szakpolitikai és pénzügyi eszközeibe.

134) Tanácsi következtetések a mûvészeknek és kulturális szakembe-

reknek szóló mobilitási információs szolgálatokról 

2011. május 19–20.

A mûvészeti mobilitás biztosításának célja, hogy elôsegítse a mûvészeti

elképzelések, a mûvek, a mûvészeti területen dolgozók szabad áram-

lását, együttmûködését. További célja, hogy lehetôvé tegye a különbözô

földrajzi, intézményi és szellemi területen létrejött értékekhez való szé-

les körû hozzájutást. Az elfogadott következtetések rendelkeznek a mû-

vészek és más kulturális szakemberek mobilitását elômozdító tájékoz-

tatási rendszer felállításáról, hiszen a mobilitás egyik fô akadálya lehet az

információhiány. A következtetések hangsúlyozzák a mobilitás ösztönzé-

sének fontosságát uniós és tagállami szinten, kitér a mobilitás technikai

akadályaira, ösztönzi a hálózatos együttmûködést, valamint rendelkezik

az információs rendszer fô céljairól és a tájékoztatás szempontjairól.

A Tanács javaslatot tesz egy, a témával foglalkozó szakértôi csoport fel-

állítására is.

135) A kisgyermekkori nevelésre és gondozásra vonatkozó tanácsi kö-

vetkeztetések

2011. május 19–20.
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Az Unió jelenlegi oktatáspolitikája a minôség és a méltányosság tekin-

tetében az oktatási alágazatra vonatkozóan a kisgyermekkori nevelés

területén eddig még nem fogalmazott meg ajánlásokat. A magyar elnök-

ség célja az volt, hogy ezt a hiányt pótolja. A következtetések tervezete

a 2011. február 17-én megjelent bizottsági közleményre épül. A Tanács

a következtetésekben a hozzáférhetô, magas színvonalú kisgyermekkori

nevelés és gondozás fontosságát hangsúlyozza, mely megalapozza a tár-

sadalmi beilleszkedés, a személyes fejlôdés és a foglalkoztathatóság

szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségeket, és ezáltal hozzájárul az

Európa 2020 stratégia céljainak eléréshez. A következtetések célja az

európai szintû együttmûködés elindítása és megerôsítése a kisgyermek-

kori nevelés terén.

136) A sportra vonatkozó uniós munkatervrôl (2011–2014) szóló állás-

foglalás

2011. május 19–20.

A Tanács elfogadta a sportra vonatkozó uniós munkatervrôl (2011–2014)

szóló állásfoglalást. A munkaterv elismeri a sport fontos szerepét az

Európa 2020 stratégia átfogó céljainak elérésében, ez az ágazat jelentôs

potenciállal rendelkezik ahhoz, hogy hozzájáruljon az intelligens, fenn-

tartható és inkluzív növekedéshez és az új munkahelyek létrejöttéhez,

tekintettel a társadalmi befogadásra, az oktatásra és képzésre, valamint

a népegészségügyre és az aktív idôsödésre gyakorolt kedvezô hatásaira.

A munkaterv által meghatározott kiemelt területek: a sport integritása,

különös tekintettel a dopping és a „bundázás” elleni küzdelemre, vala-

mint a jó kormányzás elômozdítására, a sport társadalmi értéke, különös

tekintettel az egészségre, a társadalmi befogadásra, az oktatásra és

az önkéntességre, a sport gazdasági vonatkozásai, különös tekintettel

a fenntartható finanszírozásra és az igazolt tényeken alapuló politikai

döntéshozatalra. A tagállamok és a Bizottság megállapodtak, hogy
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az említett területeken folytatandó munka céljára több szakértôi csopor-

tot hoznak létre a következô három évre. E csoportok mellett az alkal-

mazott munkamódszerek között szerepelhetnek még elnökségi konfe-

renciák, sportvezetôk és sportminiszterek informális találkozói, bizott-

sági tanulmányok és konferenciák. A Tanács a Bizottság 2013 végéig

elkészítendô jelentése alapján 2014 elsô felében értékeli a munkaprog-

ram végrehajtását.

137) Az oktatási célok tekintetében az európai szemeszterhez való

hozzájárulásról szóló tanácsi következtetések 

2011. február 14.

A Tanács a következtetésekben felkéri a tagállamokat, hogy hatékony

beruházásokkal támogassák a magas színvonalú és korszerû oktatást és

képzést, valamint foglalkozzanak a korai iskolaelhagyás problémájával, és

sürgôs ügyként kezeljék azoknak a fiataloknak a helyzetét, akik a válság

súlyossága miatt kivételes nehézségekkel szembesülnek a munkaerôpi-

acra való belépéskor. A tagállamok nemzeti reformprogramjaikba építsék

be az oktatási és képzési politikákat, továbbá a nemzeti foglalkoztatási

politikáik kidolgozása során, illetve az e politikák végrehajtásában elért

eredményeikrôl szóló beszámolók elkészítésekor erôsítsék meg a horizon-

tális együttmûködést és a tapasztalatcserét mindenekelôtt a foglalkoz-

tatási minisztériumok között, de a kormányzat és az érdekelt felek, így

a szociális partnerek között is. Meg kell erôsíteni a felsôoktatási intéz-

mények, a kutatóintézetek és a vállalatok közötti együttmûködést is,

hiszen ez az innovatívabb és a kreatívabb gazdaság alapja.

138) Az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest

létrehozásáról (European Voluntary Humanitarian Aid Corps, EVHAC)

szóló tanácsi következtetések 

2011. május 16.
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Az Európai Bizottság 2010 novemberében közleményt adott ki az

EVHAC létrehozásáról, 2011-ben párhuzamosan folytatódnak konzultá-

ciók a struktúra, a mûködési hierarchia, a toborzás, a nemzeti kontin-

gensek, a képzés és az irányítás rendjének kialakításáról. A magyar

elnökség során az Európai Bizottság munkáját támogató, rövid tanácsi

következtetések elfogadására és a témához kapcsolódó nemzetközi

konferenciára került sor. A következtetések gyakorlatias megoldásokat

javasolnak az EVHAC létrehozását és a Bizottság tevékenységét illetôen.

Az elnökség egy nemzetközi civil szervezet bevonásával a témában már-

cius 22-én workshopot szervezett, amely hozzájárult a témával kapcso-

latos ismeretek elmélyítéséhez. Ezen felül június 17-én Kristalina

Georgieva biztos részvételével konferenciára került sor, ahol bemu-

tatták a kísérleti projektek eredményét és meghallgatták a civil szer-

vezetek véleményét.

139) Az Európai Humanitárius Konszenzus félidei felülvizsgálatának

végrehajtásáról szóló tanácsi következtetések 

2011. május 16.

Az Európai Humanitárius Konszenzus és a végrehajtására szolgáló akció-

terv félidei felülvizsgálata 2010-ben megtörtént. A további lépésekkel

kapcsolatban az Európai Bizottság decemberben közleményt bocsátott

ki, amelyet a Tanács következtetéseivel megtámogatott. A következ-

tetések gyakorlatias megoldásokat javasol az akcióterv további végre-

hajtását illetôen: fokozottabb információ-megosztás, valamint kapa-

citás és válaszadási képesség növelés a humanitárius válságokkal kap-

csolatban; a humanitárius és a fejlesztési szegmens szorosabb össze-

kötése, katasztrófakockázat-csökkentés terén is; az unió humanitárius

kapacitásának növelése és a professzionalizmus elôsegítése humanitá-

rius képzési módszereken keresztül; a humanitárius jogszabályok felül-

vizsgálatára vonatkozó kezdeményezés, elôsegítve a rugalmas, a vál-
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ságokra gyors reagálást lehetôvé tevô jogi és pénzügyi szabályozás

kialakítását; valamint az új tagállamok humanitárius donorkapacitásá-

nak támogatása.

140) Az Európai Szomszédságpolitikával (ENP) foglalkozó közleményre

reagáló tanácsi következtetések

2011. június 20.

A következtetésekben a Tanács rámutat: az EU által követett új meg-

közelítés majdani alapja a kölcsönös elszámoltathatóság, valamint a sza-

badság, a demokrácia, az emberi jogok tisztelete, az alapvetô szabadsá-

gok és a jogállamiság egyetemes értékei iránti elkötelezettség. Az EU és

a szomszédjai közötti partnerséget az egyes szomszédos országok

igényei, kapacitása és reform-célkitûzései határozzák meg. A partnerség

alapja a közös szerepvállalás és a differenciált bánásmód. Ez a fajta part-

nerség a fejlôdésre kész és képes országokat az EU-val való szorosabb

politikai társulás és az EU belsô piacába való fokozatos integráció irányá-

ba mozdíthatja. A politikai együttmûködés erôsítése, a gazdasági integ-

ráció elmélyítése és az EU támogatásának növelése a reformok megvaló-

sításában elért eredmények függvénye lesz. A Tanács felkéri a fôképvi-

selôt és a Bizottságot a célkitûzések megvalósítását elôsegítô megfelelô

mechanizmusok és eszközök kidolgozására. A Tanács várakozással tekint

a 2011. szeptember 29–30-án Varsóban tartandó keleti partnerségi csúcs-

találkozó elé, amelynek célja, hogy elmélyítse az EU és a keleti partnerei

közötti kapcsolatokat. Az európai szomszédságpolitikának választ kell

adnia a déli szomszédság országaiban jelentkezô új kihívásokra. A Tanács

ösztönzi a fôképviselôt és a Bizottságot arra, hogy éljenek a Lisszaboni

Szerzôdésbôl adódó lehetôségekkel, és növeljék az EU részvételét az

elhúzódó konfliktusok rendezésében. A Tanács várakozással tekint az

átalakuló szomszédságra vonatkozó új megközelítés megvalósítása elé, és

felkéri a fôképviselôt és a Bizottságot, hogy 2012-ben tegyenek jelentést.
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III.

A magyar EU-elnökség

„visszhangja”



„Magyarország lelkiismeretesen látja el a Lisszaboni Szerzôdés életbelépése óta

a soros elnökségekre rótt új szerepet, és tisztességes, hozzáértô közvetítônek bizo-

nyult… Magyarországot dicséret illeti a konszenzus megteremtésében játszott szere-

péért, valamint azért, hogy segített az EU-nak túljutni az államadósság-válságon…

A magyar elnökség végére az Unió nemcsak erôsebb, hanem jobb is lett.”

Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke

„Fontos, a magyar elnökség vezetésével hozott döntéseknek lehettünk szemtanúi.

Ilyen volt például a szegénység és a szociális kirekesztés elleni platform létrehozásáról

szóló tanácsi következtetések elfogadása, valamint  az EU 2011 és 2020 közötti új

energiapolitikai prioritásainak meghatározása.”

Herman van Rompuy, az Európai Tanács állandó elnöke

„A magyar soros elnökség, miközben embert próbáló nehézségek közepette kellett

helytállnia, igen kompetens módon tette a dolgát…

A magyar elnökség alatt az EU végrehajtotta az elsô európai szemesztert, lezárta

a csatlakozási tárgyalásokat Horvátországgal, támogatta az „arab tavasz” demok-

ratikus mozgalmait, elfogadta az európai romastratégiát és elindította a Duna-régió

stratégiát. Ez jó eredmény.”

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke

„A magyar uniós elnökségnek az elmúlt hónapokban az Európai Unió elôtt álló leg-

fontosabb feladatok megvalósítása terén sikerült jelentôs haladást elérnie.”

Angela Merkel német kancellár
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„Üdvözöljük, hogy az elnökség elôtérbe helyezte a romák jogainak érvényesítését.”

Hillary Clinton amerikai külügyminiszter

„Magyarország soros elnökként pozitívan járult hozzá a Kína–EU kapcsolatok fejlesz-

téséhez. Kína és az unió ezért döntött úgy, hogy Magyarország rendezheti a Kína és

az Európai Unió közötti magas szintû stratégiai párbeszéd második fordulóját.”

Dai Bing-guo kínai államtanácsos

„Gratulálok Magyarországnak a sikeres elsô EU-elnökségéhez. A magyar elnökség elis-

merést érdemel, mert az EU-t kihívásokkal teli idôszakon vezette keresztül. … az EU

a magyar elnökség alatt meggyôzô válaszokat adott ezekre a kihívásokra: Az Európai

Szomszédságpolitikának új irányt adtunk annak érdekében, hogy a jövôben a demok-

ratikus változások motorjaként mûködhessen a szomszédságunkban. Az Európai Tanács

múlt héten az eurózóna gazdaságpolitikai irányítását új alapokra helyezte, és ezzel

megteremtette a közös európai pénznem további erôsödésének egyik fontos feltételét.”

Guido Westerwelle német külügyminiszter

„Magyarországot rendszerint a ’kelet-európai országok’ közé sorolták. Mára ez a kife-

jezés, amely figyelmen kívül hagyta mind a földrajz, mind a szellemi élet evidenciáit,

kikopott a használatból: Magyarország bebizonyította, hogy megérdemli helyét

Európa szívében. Nincs már új és régi Európa… Magyarország elbüszkélkedhet azzal,

hogy elérte az elnöksége elején kitûzött célok nagy részét. A Franciaország számára

fontos gazdasági kormányzás konszolidációja a magyar elnökség mûve.”

Laurent Wauquiez francia EU-miniszter
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„A magyar elnökség számos sikertörténetet írt az elmúlt félévben: lezárta Horvát-

országgal a csatlakozási tárgyalásokat, megegyezést ért el a romastratégiáról és

a Duna-stratégiáról és sikeresen fejezte be az elsô európai szemesztert.”

David Lidington brit Európa-ügyi miniszter

„Az európai vezetôk példa nélkül álló kötelezettséget vállaltak a romák integrációjá-

nak javítására… A magyar elnökségnek szeretnék külön köszönetet mondani az e kö-

telezettségvállalás elérésében tanúsított határozottságáért."

Viviane Reding, az Európai Bizottság alapjogi biztosa

„Le a kalappal a magyar diplomácia elôtt! Látszott, hogy a testület – a spanyol–

belga–magyar trió keretében – jól felkészült a feladatra, mindenképpen eredményes

elnökségrôl kell beszélnünk.”

Andor László, az Európai Bizottság szociális és foglalkoztatáspolitikai biztosa

„A gazdasági kérdések, a közösségi politikák és a külkapcsolatok terén is hibátlanul

teljesített a magyar soros elnökség.”

Joseph Daul, az Európai Parlament néppárti frakciójának vezetôje
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„Nagy elismeréssel tekintünk Magyarország erôfeszítéseire, amelyek eredményeként

az EU történelmi elôrehaladást ért el a közös gazdasági kormányzás, az európai

találmányi rendszer kialakítása, az uniós romastratégia és az egységes energiastraté-

gia kidolgozása terén.”

Lucinda Creighton, Írország EU-ügyi minisztere

„A magyar EU-elnökség végéhez érve, engedje meg, hogy gratuláljak az elnökség

sikeréhez és kifejezzem hálámat a kollegiális szellemben folytatott szoros együtt-

mûködésért és nyitott kommunikációért.”

Peter Weiss, Szlovákia budapesti nagykövete

„A magyar elnökség mérlege pozitív, nagyon nehéz helyzeteket kellett kezelni.”

Javier Solana, az EU korábbi kül- és biztonságpolitikai fôképviselôje
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