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A 2015-ös év els ő felében Lettország, második félévében pedig Luxemburg töltötte be a z
Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét . Az év korábban nem látott kihívások el é
állította az Európai Uniót. A migrációs válság, a terrorizmus, Görögország helyzete, illetve a z
Egyesült Királyság reformtörekvései az európai integráció legfontosabb vívmányait érintették ,
amelyek nem csak 2015-ben, hanem a következő években is meghatározzák majd az Európai
Unió napirendjét .

A lett soros elnökség alatt az európai állam- és kormányfők 2015. február 12-én nem
hivatalos találkozó keretében üléseztek el őször. A találkozóra a párizsi terrormerénylet
(Charlie Hebdo) után került sor, ahol a terrorizmus elleni küzdelem, az ukrajnai béke
helyreállítása és a Gazdasági és Monetáris Unió további mélyítése szerepelt a napirenden ,
valamint szóba kerültek a görögországi pénzügyi helyzet aktuális kérdései is . Az Európai
Tanács első formális ülésére a lett soros elnökség alatt 2015 . március 19-20-án került sor . A
találkozó keretében az uniós vezet ők elvi megállapodást kötöttek az Energiaunió
létrehozásáról, majd az Európai Szemeszterr ől és külkapcsolati kérdésekről is eszmét
cseréltek, és utóbb megvitatták a líbiai helyzetet, az Oroszországgal és Ukrajnával fennáll ó
kapcsolatokat, továbbá a Rigában tartandó keleti partnerségi csúcstalálkozó céljait . Donald
Tusk, az Európai Tanács elnöke a Földközi-tengeren történt hajószerencsétlenség oká n
rendkívüli Európai Tanács 'ülést hívott össze 2015. április 23-ra, amelyen az uniós vezetők
megállapodtak, hogy a következ ő négy területre fokozott figyelmet kell fordítaniuk a jöv őben :
az emberkereskedelem elleni küzdelemre, az uniós jelenlét meger ősítésére a Földközi -
tengeren, az illegális migrációs áramlások megakadályozására és a tagállamok között i
szolidaritásra. Az állam- és kormányfők lett elnökséget lezáró ülésére 2015 júniusában kerül t
sor, amelyen az eurócsoport elnöke beszámolt a görögországi helyzetr ő l, a migrációt illet ően
megvitatták a Bizottság májusban bemutatott menetrendjét, továbbá David Camero n
ismertette, hogy miként tervezi lebonyolítani az Egyesült Királyság üniós tagságáról szól ó
népszavazást, végül a NATO főtitkára ismertette a . vezetőkkel a megváltozott biztonság i
környezettel kapcsolatos álláspontját .

A luxemburgi soros elnökség során először 2015 . szeptember 23-án tartottak informális ülés t
az állam- és kormányfők a migrációs válsággal kapcsolatos legfontosabb tennivaló k
áttekintése érdekében, továbbá megállapodás született a Törökországnak, Jordániának, é s
Libanonnak nyújtandó támogatás alapjairól, valamint az ENSZ menekültügyi alapjának
biztosítandó 1 milliárd euróról . Az uniós vezetők 2015 . október 15-i találkozójának
középpontjában az európai migrációs és menekültválság kérdése állt . A találkozón az unió s
vezetők üdvözölték az EU–Törökország közös cselekvési tervet a FRONTEX megerősítésérő l
és bizonyos visszaküldési és visszafogadási kérdésekr ő l . Jean-Claude Juncker bizottsági elnö k
meghívására 2015 . október 25-én értekezletet tartottak Brüsszelben a : nyugat-balkán i
menekültútvonal által érintett országok vezető i, és egy tizenhét pontból álló cselekvési tervet
fogadtak el a menekültválság jelentette kihívások közös kezelésére irányuló, azonna l
bevezetendő gyakorlati intézkedésekr ő l . 2015 . november 11 . és 12 . között Vallettán európa i
és afrikai állam-, illetve kormányfők tartottak csúcstalálkozót azzal a céllal, hogy erősítsék a
migrációval 'kapcsolatos együttműködést. A vezetők megállapodtak egy tizenhat konkré t
lépést tartalmazó listáról is, illetve létrehozták az Afrikai Szükséghelyzeti Alapot . A 2015-ö s
évben az EU vezető i utoljára december 17-18-án találkoztak, hogy megvitassák a migráció s
válság, a terrorizmus elleni küzdelem és az Egyesült Királyság reformtörekvéseinek kérdését .
A brit követelések kapcsán a David Cameron által novemberben ismertetett négy „kosár”
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tartalmáról folyt eszmecsere, és a felek megállapodtak arról, hogy az Európai Tanács február i
ülésén igyekeznek majd megoldásokat találni mind a négy területre vonatkozóan .

2015. június 22-én az öt EU-s intézmény elnöke egy három lépcs ős jelentést tett közzé
Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) mélyítésérő l, amelynek fő célja a valódi integráció
elérése a GMU területén . A Bizottság október 21-én publikálta az öt elnök jelentésén alapul ó
intézkedéscsomagot, amelynek a megvalósítási határideje 2017 . június 30 . A Bankunió
kiteljesítésében fontos lépés volt az Egységes Szanálási Testület felállítása 2015 elején .
Emellett, a Juncker-Bizottság fontos beruházás ösztönzési kezdeményezéseként az Európai
Stratégiai Beruházási Alap megkezdte m űködését, a tőkepiaci uniót illetően pedig 2015-
ben egy zöld könyv került elfogadásra, és a tanácsi szakasz zárásának határidejét a hollan d
elnökség végéig tervezték a tagállamok . Az adózás területén többek között a közö s
konszolidált társasági alap egyes kérdéseivel, a Code of Conduct munkacsoport reformjával ,
az általános adóelkerülés elleni irányelv megvitatásával kapcsolatos tárgyalások zajlottak .

Költségvetési szempontból a 2015-ös év kiemelked ő ügyei a 2016 . évi uniós költségvetés, és
a 2015 . évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványok elfogadásai voltak . Ezen felül az
EU saját forrás rendszerének reformját el őkészítő magas szintű munkacsoport publikálta első
jelentését . A közös agrárpolitika magyarországi vonatkozását illetően a Darányi Ignác Terv
Új Magyarország Vidékfejlesztési Programja keretében a támogatások kifizetése 2015 .
december 31-én lezárult .

A Bizottság 2015. október 28-án tette közzé az Egységes Piaci Stratégiát, amelynek fő
célja, hogy a belső piac megfeleljen a gazdasági , válságból fakadó kihívásoknak . A Juncker -
Bizottság másik fő célkitűzése a Digitális Egységes Piac létrehozása, és az erről szóló
közleményt 2015 májusában fogadták el . A tervezet három prioritást határoz meg :
megkönnyíteni a fogyasztók és a vállalkozások számára az online termékekhez é s
szolgáltatásokhoz való hozzájutást, javítani a digitális hálózatok és szolgáltatások növekedés i
és terjeszkedési feltételeit, illetve el ősegíteni az európai digitális gazdaság növekedését .

A mezőgazdaság területén az Oroszországgal szembeni szankciós rezsim még mindig
komoly nehézségeket okoz a magyar agrárexport számára. Az energia- és klímapolitik a
területén egyértelműen a legfontosabb előrelépést a párizsi klímakonferencián elfogadott
megállapodás jelenti . Emellett 2015-ben tették nyilvánossá az előretekintő klímapolitikát
folytató Energiaunióról szóló közleményt .

Oktatási kérdésekben 2015-ben a legfontosabb prioritás az Európai Unió területén él ő
kisebbségek sikeres integrációja volt . Emellett a foglalkoztatáspolitikában a fiatalok körében
kiemelkedő munkanélküliség háttérbeszorítása továbbra is kiemelt célkit űzése valamennyi
tagállamnak, csakúgy, mint az aktív mozgás elősegítése az ifjúság számára.

Az uniós belügyi együttműködés napirendjét az Európai Tanács 2014 júniusában elfogadott ,
a szabadság, biztonság és jog térségének 2015-2020 közötti fejlődési irányait meghatároz ó
stratégiai iránymutatások jelölték ki, a 2015-ös évet azonban az Unió egészét érint ő migrációs
válság, illetve a terrorcselekmények tematizálták leginkább . Az Európai Tanács valamennyi
ülésének napirendjén szerepelt a két kérdés, amelyeken Magyarország számára a legfontosab b
prioritás a kötelezők kvóták elutasítása volt .
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A 2015 novemberében megjelent bővítési jelentéseket illetően Magyarország üdvözölte a
Montenegró és Szerbia integrációs folyamatával kapcsolatos további el őrelépéseket, valamint
Macedónia elköteleződését a jövőbeni csatlakozásra vonatkozóan .

Az intézményi ügyek tekintetében szintén kiemelt kérdések kerültek az Európai Unió
napirendjére az elmúlt évben is . A brit reformelképzelésekről David Camero n
miniszterelnök 2015 . november 10-én küldött levelet az Európai Tanács elnökének ,
amelynek keretében négy „kosárban” (gazdasági kormányzás, versenyképesség, szuverenitás ,
és migráció) fogalmazta meg az Egyesült Királyság számára alapvetően szükséges
reformokat . A Bizottság 2015 . május 19-én publikálta a „jobb jogalkotással” kapcsolato s
javaslatcsomagját, amelyet a 2015 . decemberi Általános Ugyek Tanácsa hagyott jóvá .

Az Európai Unió külkapcsolataiban szintén nagy horderejű politikai kérdésekkel kellett
szembenéznie a tagállamoknak . Az ukrán konfliktus további eszkalálódása, a terrorizmu s
elleni küzdelem, a migrációs válság külső dimenziója, a Szomszédság Politika áttekintése ,
valamint az Irán elleni szankciók feloldása csak néhány a tavalyi év eseményei közül, ahol
alapvető változások történtek.

Hasonlóan kiemelt ügyek jellemezték a kereskedelempolitika alakulását is . Az EU-USA
közötti szabadkereskedelmi tárgyalások (TTIP) nem fejeződtek be idén. Sor került
ugyanakkor idén a WTO 10 . Miniszteri Ertekezletére, ahol els ősorban mezőgazdasági
exporttal kapcsolatos ügyekben született megállapodás a felek között .

A KSH adatai alapján Magyarország áruexportja 2015 első tizenegy hónapjában elérte a
84,7 milliárd eurót, amelynek közel 80 %-a az Európai Unió felé irányult, az import mértéke
79,4 milliárd euró volt, amely 75 %-a érkezett az EU tagállamaiból .

A közösségi alapokból Magyarország 2015-ben rekordméret ű kifizetést tudott eszközölni ,
ami azt jelenti, hogy a tavalyi évben összesen közel 2500 milliárd forintot utaltak ki a
kezdeményezettek részére . Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország a 2007-2013 -
ban rendelkezésre álló összes forrást felhasználja. A jelenlegi, 2014-2020 közötti id őszakot
tekintve a teljes kifizetés szintén elérendő cél, és valamennyi pályázat 2017 végéig kiírásra
kerülhet .

Az uniós jog alkalmazásával kapcsolatban kiemelendő, hogy a Bizottság 2015-be n
tizennyolc új kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett, és csupán egyetle n
kötelezettségszegési ügyben indított keresetet .Magyarország ellen, a közjegyzőkre
vonatkozó állampolgársági feltétel miatt . 2015-re esett a hazai cafeteria-szabályozás miatt i
bírósági eljárás írásbeli szakaszának egy része és a tárgyalás. Ítélethozatalr a
kötelezettségszegési ügyben 2015-ben nem került sor .

Az Európai Uniö2015. évi,prioritásáiésfejleményéi

1 : -,Gazdasági-; és`Fénzügy kérdések ,

a) A Gazdasági és Monetáris Unió mélyítése, növekedés- és befektetés-ösztönzé s

Az öt EU-s intézmény vezet ője 2015. június 22-én publikálta a Gazdasági és Monetáris
Unió mélyítésérő l szóló jelentését . A jelentés három egymásra épül ő szakaszt vázol a valód i
Gazdasági és Monetáris Unió felé vezető úton. A 2015. július 1-tő l 2017. június 30-ig tartó
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első szakaszban a meglév ő eszközök alapján és az uniós alapszerződések keretei között folyi k
a munka . Elsődleges cél a versenyképesség és a szociális kohézió meger ősítése, majd a
pénzügyi unió területén a bankunió kiépítésének befejezése és a t őkepiaci unió kialakításának
elindítása. A 2017 júliusától induló második szakaszban a Gazdasági és Monetáris Uni ó
architektúrájának véglegesítése a cél a konvergencia folyamat meger ősítése által . Ebben a
szakaszban már felmerül az uniós alapszerződések módosításának igénye, amelynek
előkészítéseként a Bizottság fehér könyvet készít . A harmadik szakaszban a rendszer
kiteljesítésére és egy valódi Gazdasági és Monetáris Unió kialakítására kerül sor 2025-ig .

A Bizottság 2015 . október 21-én közzétette a GMU mélyítését célzó intézkedéseket
tartalmazó javaslatcsomagját, mely az öt elnök jelentésében vázolt prioritások mentén rövi d
távú (2017 . június 30-ig megvalósítandó) intézkedéseket tartalmaz . Az intézkedések egy rész e
az Európai Szemeszter átalakítására tesz javaslatot úgy, hogy nagyobb hangsúly .kerüljön az
eurózóna teljesítményének értékelésére és a szociális dimenzió erő sítésére. A gazdasági
kormányzás eszköztárának b ővítése érdekében olyan új mechanizmusok/intézmények
létrehozására tett javaslatot a Bizottság, melyek az euróövezeten kívüliek számára nem bírna k
kötőerővel, azonban önkéntesen csatlakozhatnak a kezdeményezésekhez a nemzeti valutá t
használó tagállamok. A Bizottság tervei szerint az átláthatóság növelése érdekében a
Stabilitási és Növekedési Egyezmény részletszabályai évente aktualizálásra kerülnek, illetve a
követelmények egyszerűsítése érdekében új, egységes indikátor kerül meghatározásra a
szabályoknak való megfelelés mérésére .

A gazdaságpolitikai kormányzás mellett a Bizottság elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy
lezáruljon a bankunió kiépítése . Az első pillér az Egységes Felügyeleti Rendszer (Single
Supervisory Mechanism, SSM) mellett már a második pillér az Egységes Szanálás i
Mechanizmus (SRM) is megkezdte m űködését, amely az Európában bajba jutott banko k
szanálását végzi, illetve felkészül a válsághelyzetre . Az esetleges költségeket (melyek a bail-
int követően fennmaradnak) az Egységes Szanálási Alap (Single Resolution Fund, SRF)
fedezi . Az SRM működéséért felelős ' Egységes Szanálási Testület (SRB) 2015 elején áll t
fel . A 2016 . január 1-jével felálló Egységes Szanálási Alap kiemelten fontos az SR B
feladatainak ellátásához. Az Alapot 2016-2024 között töltik fel a bankunióban részt vev ő
bankok befizetéseivel . 2015. év végén sikerült megállapodni az Alap mögé felállítot t
áthidaló finanszírozásról is, mely révén a résztvev ő tagállamok az Alap teljes feltöltéséig ,
tehát 2024-ig nyújtanak kiegészítő forrást az Alap számára, amennyiben a meglévő
befizetések nem lennének elegend őek az esetlegesen felmerülő szanálási költségekre .
Emellett megállapodás született egy olyan közös véd őháló létrehozásáról is, amely abban az
esetben fedezné a szanálás költségeit, ha az Alap forrásai kimerültek, illetve az érintett
tagállamnak nincs költségvetési mozgástere a veszteség finanszírozására .

A bankunió nyitott minden EU tagállam számára, azonban egyel őre még mindig csak a z
euróövezeti tagállamokat :tömöríti . Ugyanakkor a szanálási eszközök finanszírozását biztosító
Egységes Szanálási Alapról szóló kormányközi megállapodást a legtöbb tagállam
(Svédország és az Egyesült Királyság kivételével) aláírta 2014-ben . Ezt a bankunió s
tagállamok (és Magyarország) a 2015 . végi határidőre ratifikálták a 2014-es vállalásuknak
megfelelően, így 2016-tól az SRM teljesen m űködőképes. A bankunió 3 . pillérét jelentő
Európai Betétbiztosítási Rendszerre (European Deposit Insurance Scheme, EDIS) 2015 végén
nyújtott be javaslatot az Európai Bizottság . Az EDIS a nemzeti betétbiztosítási alapoka t
emelné a bankunió szintjére a résztvevő országoknál az SRF-hez hasonló módon .

Az Európai Bizottság egyik fő törekvése a tőkepiacokról történő finanszírozás ösztönzése is .
Az Európai Beruházási Terv részére a beruházások ösztönzése mellett a tőkepiaci unió
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megvalósítása, aminek célja a beruházási projektek t őkepiaci finanszírozásának hatékonyabb á
tétele, ami a banki finanszírozási csatorna valódi alternatíváját jelenthetné . A tőkepiaci unió
első lépése a februári Zöld Könyv volt, ennek a céljait konkretizálta a szeptemberi Cselekvés i
Terv. Ezen belül jogalkotás keretében a Bizottság kiadta az értékpapírosítás i
rendelettervezetet, amelynek célja az egyszerű és átlátható, harmonizált uniós keretrendszer
kialakítása . Ehhez kapcsolódóan módosításra kerül a banki tőkekövetelmények számítása a z
értékpapírosítási piac élénkítésének érdekében . E két rendelet kapcsán a Tanács elfogadt a
induló álláspontját, így 2016-ra elhárultak az akadályok az Európai Parlamenttel történő
egyeztetések elő tt . 2015 végén a Bizottság kiadta a prospektus rendelet tervezetét is, mellyel a
Bizottság segíti a vállalkozások nyilvános tőkepiacra lépését. Ennek keretében a javasla t
aktualizálja, mikor van szükség kibocsátási tájékoztatóra, ésszer űsíti a szükséges információk
körét és a jóváhagyási folyamatot, ezáltal egy valóban arányos rendszert létrehozva . A
javaslat tárgyalásának megkezdését 2016 elejére irányozták elő , ahol a holland elnökség célj a
elérni 4 a tanácsi szakasz lezárását. A konkrét jogszabály javaslatok mellett a Bizottság 201 5
során számos nyilvános konzultációt kezdeményezett a további lépésekr ő l . Kiemelendő ezek
közül a következő témák: az európai kockázati t őkealapokra vonatkozó szabályozás
felülvizgálata, a fedezett kötvények szabályozása, a határon átnyúló lakossági szolgáltatások,
illetve általában a pénzügyi szolgáltatások szabályozásainak piaci szerepl ő ire háruló terheinek
felülvizsgálata. A Bizottság célja az Egységes Bels ő Piac kiteljesítése a tőkepiacok terén .

b) Adózás

2015-ben – összhangban az egyes országok nemzetközi adókikerülés elleni összehangol t
fellépést sürgető igényeivel és az OECD ilyen irányú tevékenységével – a Minisztere k
Tanácsa elfogadta a 2011/16/EU irányelv (alapirányelv) módosítását tartalmazó
2015/2376/EU irányelvet . Az alapirányelv automatikus információcserét el őíró 8 . cikke
hatályának további kiterjesztésével a módosítás a feltételes adómegállapítás és szokásos piaci
ár megállapítását tartalmazó döntésekre vonatkozó egyes információk tagállamok között i
átadását célozza. Az irányelv átvételére a tagállamok 2016 . december 31-ig vállaltak
kötelezettséget .

További 2015. évi uniós jogalkotási eredmény, hogy a Tanács elfogadta a megtakarításokbó l
származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK irányelv (alapirányelv) hatályon
kívül helyezéséről rendelkező 2015/2060/EU irányelvet . Az irányelv hatályon kívül
helyezésére a pénzügyi számlákkal kapcsolatos tagállami adóügyi együttm űködés
hatálybalépése miatti párhuzamos szabályozás kiküszöbölése céljából vált szükségessé ( a
forrásadóztatással összefügg ő kettős adóztatási helyzetek átmeneti szabályokkal val ó
rendezésével) . Az irányelv átvételét a tagállamoknak haladéktalanul el kell végezniük .

2015-ben kiemelkedő fontosságú volt az adócsalás és adóelkerülés elleni küzdelem a
Tanács és az Európai Unió munkájában, amely a Gazdasági Együttm űködési és Fejlesztés i
Szervezet (OECD) megegyező tematikájú munkájával kapcsolódott össze . Ezen a területen,az
EU célja a koordinált fellépés kialakítása az adótervezési struktúrák és az adóparadicsomok
ellen, amelynek megvalósítását szolgálja az adórendszerek hatékonyságának növelése és az
ellenőrzési folyamatok egyszerűsítése .

A legfontosabb szakpolitikai kérdések a következ ők voltak :

A Code of Conduct munkacsoport, mely a tagállamok potenciálisan káros adógyakorlatát
vizsgálja, az ECOFIN 2013 . decemberi döntése alapján az OECD Action Plan on Bas e
Erosion and Profit Shifting (BEPS) nyomán értékelte a tagállami – köztük a magyar –
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jogdíjhoz kapcsolódó (patent box) társasági adó- és adóalap-kedvezményeket . Az OECD által
kidolgozott ún . nexus módszer kapcsán a munkacsoport 2015-ben megállapodott arról, hogy a
munkacsoport feladata az érintett kedvezmények módosításának ellen őrzése . A módosított
nexus célja, hogy az érintett társasági adó kedvezményeket a ténylegesen'K+F (kutatási é s
fejlesztési) tevékenységet végz ő adózók vehessék igénybe. A módosított nexus módszerre l
ellentétes jogdíjkedvezményeket átmeneti szabályok alapján 2021-ig használhatják a
tagállamok. A módosított nexus módszerrel összhangban álló szabályok kidolgozásána k
határidejét 2016 . június 30-val állapították meg az érintett tagállamok (köztük Magyarország
is) .

A tagállamok 2015 folyamán a Code of Conduct munkacsoport reformjáról döntöttek é s
ennek kapcsán új munkaprogram került kidolgozásra . 2015-ben elfogadásra kerültek a
munkacsoport által kidolgozott, unión belüli hibrid telephelyekkel, illetve az unión kívül i
hibrid entitásokkal kapcsolatos iránymutatások .

A közös konszolidált társasági adóalap (Common Consolidated Corporate Tax Base ,
CCCTB) dosszién belül az év során az egyes definíciókat és cikkeket tárgyalták meg ,
napirendre került továbbá a nemzetközi aspektusok kiemelése a tárgyalásokból . A Bizottság
2015 nyarán publikált akcióterve nyomán a közös adóalap javaslatot kettéosztva megindult a
nemzetközi aspektusokat magába foglaló, általános OECD BEPS (Base Erosion and Profi t
Shifting) szempontú felülvizsgálat .

A Tanácson belül tárgyalások folytak azzal kapcsolatban, hogy a CCCTB nemzetköz i
aspektusokat magában foglaló témáit a CCCTB-tő l különálló, általános adóelkerülés ellen i
irányelv (Anti Tax Avoidance-Directive,• ATAD) keretében valósítanák meg, mely biztosítan á
az uniós tagállamok összehangolt fellépését a BEPS által érintett területeken . A Bizottság err e
vonatkozó javaslatát 2016 . január 28-án publikálta.

Az anya-leányvállalati irányelv (Parent-Subsidiary Directive, PSD) egy általános ,
visszaélés-ellenes klauzulával egészült ki 2015 . január 1 jével, melyet a tagállamoknak 2015 .
év végéig kellett implementálni . A dosszié módosítása lezárult .

Az anya-leányvállalati irányelv módosításához hasonlóan 2016 első félévére jelentették be a
kamat-jogdíj irányelv (Interest and Royalty Directive, IRD) módosítására vonatkozó politikai
megállapodás elérését is . A javaslat célja az adóelkerülés és az adóalap-erózió elleni
küzdelem jegyében egy általános, közös visszaélés elleni klauzula beépítése a rendelkezdések
közé, továbbá a jövedelmek uniós szintű kettős mentességének megakadályozása érdekében a
célország szerinti minimum adószint feltételének el őírása az irányelv szerinti forrásadó -
mentességhez .

A pénzügyi tranzakciós adó (Financial Transaction Tax, FTT) kapcsán 2015-ben a
Luxemburgi Elnökség alatt tartott két munkacsoporti ülésen az FTT alkotóelemeinek
megvitatása zajlott konkrét normaszöveg-javaslatok mentén . A munkacsoport megvizsgálta a
különböző lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy hogyan kerülhetők el az FTT lehetséges
negatív hatásai. A megerősített együttműködésben részt vevő tizenegy tagállam álláspontj a
több koncepcionális kérdésben közeledett egymáshoz, így konszenzus körvonalazódott arról ,
hogy a hatályból kimaradnak a résztvevő tagállamok területén kívül kibocsátott részvények ,
az adott kereskedési napon lebonyolított összes adóköteles tranzakció adóalapot képez, illetv e
az értékesítési láncban az ügynöki tevékenységet indokolt mentesíteni . Különböző
vélemények fogalmazódtak meg az FTT esetleges negatív reálgazdasági hatásairól, továbbá a
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nyugdíjalapok esetleges mentesítésér ő l . Továbbra is nyitott kérdés, hogy az illet őség, vagy a
kibocsátás elve szerint történjen az adóztatás . Magyarország változatlanul megfigyelőként
vesz részt a megerősített együttműködésrő l szóló irányelvtervezet tartalmi tárgyalása során, é s
fenntartja az ECOFIN 2013 . január 22-ei ülésének jegyz őkönyvéhez csatolt nyilatkozatában
foglaltakat .

A Bizottság a 2016-os munkaprogramjában jelezte azon szándékát, hogy visszavonja az
egységes AFA bevallásról szóló, 2013 októberében benyújtott javaslatát . Döntését azzal
indokolta, hogy a javaslat a tárgyalások során eltávolodott a Bizottság eredeti céljától, mely a
vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére irányult . Az utalványok AFA kezelésér e
vonatkozó javaslat tekintetében érdemi el őrelépés nem történt, a tagállami álláspontok nem
közeledtek, egyelőre a kérdés tárgyalása emiatt lekerült a napirendr ől .

A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetér ől és adókulcsáról szóló
2011/64/EU irányelv felülvizsgálatának előkészítése már 2014-ben megkezdődött, és 2016 -
ban is folytatódni fog . A Bizottság 2016-ra ígérte az irányelv módosításának javaslatát é s
annak hatásvizsgálatát . A Bizottság 2015 -őszén megkezdte a jövedéki adóra vonatkozó
általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelv felülvizsgálatának el őkészítését .

Az OECD ajánlásai alapján kidolgozott automatikus információcsere standard mintájára
2015-ben aláírásra került az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a
megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi
irányelvben meghatározott szabályokkal egyenérték ű rendelkezések megállapításáról szól ó
megállapodáshoz fűzött Módosító jegyzőkönyv, valamint a hasonló tárgyú, az Európai
Közösség és a Liechtensteini Hercegség és az Európai Közösség és a San Marin o
Köztársaság közötti Módosító jegyzőkönyvek. A megállapodások révén a szerződő felek
között lehet őség nyílik a pénzügyi számlainformációk automatikus cseréjére, am i
nagymértékben hozzájárul az adóügyi transzparencia növeléséhez, az adóügyi megfelelé s
előmozdításához és a részes felek költségvetési érdekeinek védelméhez .

2': ' A többéves pénzügyi keret,és az 'éves költségvétés . ?°

A többéves pénzügyi keret és az éves költségvetés

A 2015-ös év költségvetési szempontból fontos ügyei a 2016 . évi uniós költségveté s
tárgyalásai és a 2015. évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványok elfogadása voltak .
Megjelent továbbá annak a magas szintű munkacsoportnak az első jelentése, amely az EU
saját forrás rendszerének reformját készíti el ő .

a) A 2015 . évi költségvetés módosító k

A 2015. évi módosító indítványok tekintetében a normál m űködésbő l adódó eljárásoko n
túl meghatározó tényező volt egyrészt az Európai Stratégiai Beruházási Alap (Europea n
Fund for Strategic Investments, továbbiakban: EFSI) létrehozása, másrészt a 2014 -
2020-as pénzügyi periódus indulásának nehézségei, harmadrészt pedig a menekültügy i
helyzet kezelése céljából a Migrációs és Menekültügyi Alap valamint az egyé b
kapcsolódó alapok finanszírozásának megerősítése .

Az Európai Bizottság az Európai Beruházási Bankkal (EBB) együttm űködve létrehozta az új

Európai Stratégiai Beruházási Alapot (EFSI) . Az Alap támogatására az uniós költségvetésbő l
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16 milliárd euró összegű garanciát hoznak létre, amelyet az EFSI fennálló kötelezettségeine k
50 %-át fedező garanciaalap támogat. Ehhez kapcsolódóan létre kellett hozni a garanciaalap
feltöltésének, valamint az uniós garancia lehetséges lehívásainak, továbbá a beruházás i
projektek azonosítására, előkészítésére és kidolgozására vonatkozó tanácsadói támogatással
kapcsolatos elő irányzatok költségvetésbe való bevitelének nómenklatúráját . Az Alaphoz
2015-ben 1 360 millió euró összegű kötelezettségvállalási előirányzatot és 10 millió eur ó
összegű kifizetési elő irányzatot kellett biztosítani, amit az 1/2015-ös költségvetés-módosítás
tartalmazott . 2015 folyamán további probléma merült fel a tekintetben is, hogy a 2014-2020-
as programozási időszak forrásainak felhasználására irányuló operatív programok ne m
kerültek teljes körben elfogadásra, így akadályozva a felhasználást . Ezért szükségessé vált
mind a többéves pénzügyi keret (Multiannual Financial Framework, továbbiakban : MFF) ,
mind a 2015. évi költségvetés módosítása. A 2/2015-ös költségvetés-módosítás hatás a
összesen 16 476,4 millió euró kötelezettségvállalási, míg 2,5 millió euró kifizetési szinten . A
menekültügyi-problémák fokozódásával a migrációs és menekült ügyekkel kapcsolatos unió s
források megerősítése is szükségessé vált (Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap ,
Belső Biztonsági Alap, a FRONTEX) . Az 5/2015-ös költésgvetés-módosítá s
kötelezettségvállalási szinten- összesen 75,8 millió eurós, míg a 7/2015-ös költségvetés -
módosítás 401,3 millió eurós növelést tartalmazott .

A költségvetés évek óta növeked ő finanszírozási problémája és a GNI- és ÁFA-alap ú
források felülvizsgálatából ered ő jelentős többlet befizetési igény körül kialakul t
politikai vitát lezáró megállapodás részeként a Bizottság vállalta, hogy a saját forráso k
rendelkezésre bocsátásának módszereir ől és eljárásairól szóló tanácsi rendelet (MAR )
tekintetében módosítási javaslatot nyújt be . A javaslatot végül 2015 . szeptember 14-én
terjesztette a tagállamok elé, mely többek között kiterjedt a késedelmi kamatok számításár a
vonatkozó új szabályokra, az év els ő felében az uniós költségvetésbe behívható tagállam i
befizetésekre, valamint az áfa- és a GNI-alapú saját források éves kiigazításána k
ésszerűsítésére is. A kiigazítás tekintetében különösen sürget ő a javaslat elfogadása, mert a
2014. december 18-án elfogadott rendelet-módosítás visszamenő legesen teszi lehetővé, hogy
rendkívüli körülmények fennállása esetén a kiigazításokat a következ ő év szeptemberéne k
első munkanapjáig bocsássák rendelkezésre . E rendelkezés azonban a 2014/335/EU saját
forrás határozat hatálybalépésének napján hatályát veszti . Amennyiben a módosítás nélkül
lépne hatályba 2014. január 1-től a 2014/335/EU határozat, úgy visszamen ő legesen
jogellenességi probléma merülne fel . Ennek ellenére a munkacsoportban mindezidáig nem
született meg a megállapodás, a tárgyalások a holland elnökség alatt folytatódnak .

b) A 2016. évi költségvetési tárgyaláso k

A Bizottság 2015. május 27-én jelentette meg az Unió 2016. évi költségvetésére
vonatkozó tervezetét, amely fókuszában a munkahelyteremtés, növekedés, beruházá s
(EFSI, H2020, CEF, Energiaunió, Digitális Egységes Piac), a belső és külső fellépések
megerősítése (migrációs nyomás kezelése), valamint a kifizetési szintnek a kifizetés i
tervhez történő igazítása állt. A Tanács az álláspontját írásos eljárás keretében fogadta e l
2015. szeptember 4-én az elnökség harmadik javaslata mentén . A Bizottság javaslatához
képest a Tanács a kötelezettségvállalások terén 563 millió euró, a kifizetések terén 1,42 1
milliárd euróval alacsonyabb összeget fogadott el. A csökkentések kiterjedtek a
versenyképességi és külkapcsolati fejezetre, a kohéziós politikára és az agrárkiadásokra is ,
azonban a 'konvergencia sorokat nem érintették . A tervezeten a költségvetési tárgyalások
során ezt követően két módosítás is történt . Az 1/2016-os módosító indítvány (ALI) célj a
az volt, hogy a 2016 . évi költségvetési tervezetet hozzáigazítsák az EFSI-r ő l született politika i
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megállapodáshoz. A második indítványt (AL2) a Bizottság 2015 . október 14-én nyújtotta be .
Ez a minden évben szokásos elemeken túl (agrárkiadások áktualizált el őrejelzése) tartalmazt a
a költségvetési tervezet tavaszi benyújtása óta eltelt id őben hozott politikai döntések (pl .
migráció) következtébén szükségessé vált módosításokat is . Az EP az október 28-ai a
plenáris ülésen szavazta meg saját álláspontját, melyben a tanácsi pozícióhoz képes t
mintegy 4 milliárd euróval magasabb kötelezettségvállalási szintet javasolt . A két
intézmény álláspontja között prioritásbeli és összegszerű különbség miatt szükség volt az
Egyeztető Bizottság munkájára.

A Tanács és az EP végül a november 14-i ECOFIN Budget és Egyeztet ő » Bizottsági
ülésen egyezett meg a 2016-os uniós költségvetésr ő l, melynek főösszege
kötelezettségvállalások terén 155 milliárd euró, kifizetések terén 143,9 milliárd euró lett .
A kompromisszum részeként a migráció külső és belső dimenziójának finanszírozásához
az összes rendelkezésre álló forrás felhasználásra került, s őt az MFF kereteken felül a
Rugalmassági Eszköz is mobilizálva lett a 3-as és a 4-es fejezetben . A kohézió esetében
sikerült az egyes alapok előirányzatait a tanácsi pozíció szintjén tartani . A fiatalok
munkavállalását elősegítő program (Youth Employment Initiative, YEI) esetében az EP
szándékai ellenére (miszerint a 2014-re és 2015-re YEI 7 éves keretéb ől előre hozott
összegeken túli forrást kívánt biztosítani) mindösszesen egy nyilatkozat került elfogadásra .
Eszerint a 2014-2020-as keret félidei felülvizsgálatakor kerül megvizsgálásra a kérdés . Az
agrárfejezet esetében a kötelezettségvállalási el őirányzatokat az AL2-höz igazították, a
kifizetések esetében viszont 120 millió eurós csökkentés lett elfogadva a Bizottsá g
tervezetéhez képest a vidékfejlesztés sorain. Az la fejezet esetében az MFF keretébe n
rendelkezésre álló felső határérték került elfogadásra, így nem maradt mozgástér a fejezetben .

c) Saját Források Magas Szintű Munkacsoport

Az EU saját forrás rendszerének reformját el őkészítő magas szintű munkacsoport addigi
munkája eredményeként 2014 év végén közzétett egy jelentést, melyben összefoglalta a
következtetéseit . A főbb megállapítások a következők :

• szükséges a szélesebb gazdasági és politikai összefüggések mélyebb vizsgálata és
figyelembevétele ,

® kiemelkedően fontos kritérium az új rendszerrel szemben a korrektség, a munkacsoport
ezért az elkövetkező hónapokban azt fogja vizsgálni, hogy előrelépés csak a finanszírozás i
oldal reformjával elérhető-e, vagy szükséges hozzá az EU szakpolitikák reformja is ,

® a változtatások egyik szükséges el őfeltétele annak a közös elfogadása, hogy az E U
,költségvetése és maga az EU is tulajdonképpen egy zéróösszegű játszma mind
politikailag mind pedig pénzügyileg . Szükséges ezért, hogy minden érintett (E U
intézmények és tagállamok) 'az ambiciózus célokat magáévá tegye és eg y
együttműködésen alapuló munka valósuljon meg .

A 2016. február 12-i pénzügyminiszteri tanácsülésen (Ecofin) Mario Monti, a munkacsoport
elnöke beszámolt a 2015 . során végzett munka eredményeiről és előzetes megállapításairól ,
valamint kérte, hogy mandátumát a költségvetés kiadási oldalának vizsgálatára is terjesszé k
ki, amit a pénzügyminiszterek jóváhagytak .
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d) A közös agrárpolitik a

Az új, 2014-2020 közötti költségvetési ciklusban az Európai Unió elfogadott telje s
költségvetése 960 milliárd euró, ami 3,5 %-kal alacsonyabb, mint az el őző periódusban . A
Közös Agrárpolitika (KAP) részesedése a teljes keretbő l 38,9 %, ..373 milliárd euró . Ez 3,5
százalékponttal alacsonyabb, mint a 2007-2013 közötti ciklusban . Összességében tehát kisebb
lett a keret, amit fel lehet osztani a tagországok között, és sajnos ennek a legnagyobb részét a
KAP-ra fordítható összegek csökkentése adja . A KAP forrásai 11 %-kal, ezen belül a
közvetlen támogatásokra fordítható összegek – amely a KAP első pillére – 17 %-kal
csökkentek .

A tárgyalások során Magyarországnak azonban sikerült elérnie, hogy összességében mégi s
növekednek a magyar gazdák és vidék támogatására fordítható források, hiszen míg 2007 -
2013 között közvetlen támogatás és vidékfejlesztés keretében együtt Magyarországra 10, 4
milliárd euró jutott, addig 2014-2020 között 12,3 milliárd euró támogatást lehet kifizetni, e z
1,9 milliárd euró emelkedést jelent . Összességében Magyarország részesedése a KAP
költségvetésébő l 2,36 %-ról 3,19 %-ra emelkedett .

Állattenyésztési ágazatok

Az állattenyésztési ágazatok közül a tej- és a sertéspiac szerepl ői nehéz éven vannak túl .
Mindkét piacon a bővülő uniós termelés, valamint a világpiaci kereslet visszaesése (oros z
embargó, a kínai gazdaság lassulása) okozott nagymértékű áresést . A tagállamok nyomásár a
az Európai Bizottság mind a sertés (magántárolás), mind pedig a tej ágazatban (sajt+sován y
tejpor+vaj magántárolás, sovány tejpor+vaj intervenció, célzott támogatás) hirdetett meg
piactámogatási intézkedéseket . Az év végén elfogadott 500 millió euró csomagból 420 milli ó
tagállami döntés alapján bármely állattenyésztési ágazat számára kifizethet ő . Hazánk
méreteihez viszonyítva magas összeget, 9,51 millió eurót kapott . A tárgyalások során sikerül t
érvényesíteni azt a magyar álláspontot, hogy az elosztásnál a tejtermelés mellett vegyé k
figyelembe a tejárak esésének mértékét, valamint az aszály okozta károk következményeit is .
Ennek eredményeképp bár Magyarország az unió tejtermelésének csak 1,15 %-át adja, a z
összegbő l több mint 2,5 %-ot sikerült megkapni . Ez a legutóbbi 2009-es válság esetén kapot t
összeg közel háromszorosa . A támogatás, 100 %-os nemzeti kiegészítéssel teljes egészében a
tej ágazat szereplő inek kerül kifizetésre . A hazai piaci szereplők eltérő termelési szerkezetük
miatt a tej ágazati piactámogatási intézkedéseket nem vették igénybe . A sertéshú s
magántárolás tekintetében 2015 tavaszán 300 tonna húst tároltak be Magyarországon .

A tehéntej mellett a juh- és a kecsketej esetében is elismerhet ővé váltak a termel ő i
szervezetek, illetve termel ő i szervezetek társulásai .

Az agrár-vidékfejlesztés területén 2014-ben bekövetkezett kormányzati átalakítá s

A 2014. évi országgyűlési választásokat követően új kormányzati struktúra alakult, melyr ő l
törvény rendelkezik . A 2014. június 6 . napjától hatályos, a Kormány tagjainak feladat- é s
hatáskörérő l szóló ún . Statútum rendelet szerint a vidékfejlesztési miniszter feladatait részbe n
a földművelésügyi, részben a Miniszterelnökséget vezető miniszter vette át jogutódlással .
Ezen időponttól a Miniszterelnökséget vezető miniszter felelős az agrár-vidékfejlesztésért
több más szakpolitikai felel ő ssége, így például az európai uniós források felhasználásáért való
felelősség mellett . A földművelésügyi miniszter – aki a Kormány agrárpolitikáért felelő s
tagja, és ekként ő felelős az Európai Unió közös agrárpolitikája I . pilléréből és a kizárólag
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hazai forrásból nyújtott agrár-vidékfejlesztési támogatások előkészítéséért — irányítja a
kifizető ügynökségi feladatokat ellátó Mez őgazdásági és Vidékfejlesztési Hivatalt, és mint a
Kormány agrárpolitikáért felelős tagja ellátja az illetékes hatósági feladatokat .

A Miniszterelnökség Szervezeti és M űködési Szabályzata alapján az agrár-vidékfejlesztési
programokért felel ős helyettes államtitkár gyakorolja az EMVA, EHA és ETHA irányít ó
hatósági jogosítványokat, míg az agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felel ős helyettes
államtitkár felel a hazai Vidékfejlesztési Program szakmai tartalmának összeállításáért, a
vonatkozó szakért ő i feladatok, valamint a kapcsolódó horizontális koordinációs feladato k
ellátásért, továbbá a Programok végrehajtása során a szakmai hátterének biztosításáért .

AzÚj Magyarország Vidékfejlesztési Program és a Halászati Operatív Program zárási adata i

A Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Programja (DIT-ÚMVP) keretében a
támogatások kifizetése 2015 . december 31-én lezárult . A Halászati Operatív Program (HOP )
esetében előzetesen 2016 tavaszát határozták meg a kifizetések végs ő határidejének. A DIT-
ÚMVP keretében az egyes tengelyek az alábbi célokhoz biztosítottak támogatásokat :

Az I. tengelyhez tartozó intézkedések nagymértékben hozzájárultak a mez őgazdaság, az
élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javításához, az agráriu m
fenntartható fejlődéséhez, továbbá az ismeretátadáshoz és a korszerkezet-váltáshoz . A II .
tengely a környezetkímélő mező- és erdőgazdálkodás támogatásait biztosította . A III . tengely
intézkedéscsoportjának fő célkitűzése az életminőség javítása a vidéki területeken, a
gazdasági tevékenységek diverzifikálásának ösztönzése, illetve dönt ő súlyt képviselt a vidéki
gazdaság fejlesztése . A IV . tengely a LEADER program, amelynek célja a vidéki gazdaság
fejlődése érdekében tett intézkedések összekapcsolása volt . Az V . tengely, a technikai
segítségnyújtás a Program hatékony és sikeres lebonyolítását biztosította .

A DIT-ÚMVP tengelyein rendelkezésre álló források felhasználásának mértéke :

-Kifizetések alakulása -_

	

' ," "g

	

-~ >

DIT-ÚMVP tengely -rendelkezésié - -`áll ó
. -

ti

kifizetett
támogatás, 2007-

-

- .
forrasfelhasznalas
aranya (%)keret (Ft) ,,

.2015,(Ft )

I . tengely

	

Mezőgazdasági és erdészeti
ágazatok versenyképességének javítása 671 098 123 123 675 245 188 379 100,62 %

II . tengely

	

Környezet és vidék
fejlesztése 510 350 560 468 508 199 092 378 99,58 %

III . tengely

	

Vidéki élet min őségé és a
vidéki gazdaság diverzifikálása 196 153 890 937 200 458 188 906 102,19 %

IV. tengely LEADER 78 744 333 695 80 162 729 958 101,80 %

Technikai segítségnyújtás 57 301 567 820 57 280 896 184 99,96 %

Összesen 1 513 648 476 043 1 521346 095 805 100,51 %
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A HOP keretében az egyes tengelyek az alábbi célokhoz biztosítottak támogatásokat . A 2 .

prioritási tengely célja az akvakultúra termel ő beruházásainak, természetes vízi halászat ,
halfeldolgozás és értékesítés, valamit a halastavi környezetgazdálkodás támogatása . A 3 .
prioritási tengely az új piacok kialakítását és promóciós kampányok szervezését, valamint az
innovatív kísérleti haltartó rendszerek kialakítását segítette . A Halászati Operatív Program

keretében a technikai segítségnyújtásra is került forrás meghatározásra.

A HOP tengelyein rendelkezésre álló források kifizetésének alakulása é s
felhasználásának mértéke (2016-ban is lesznek kifizetések) :

Kifizetések alakulása

HOP tengely - jogcím Rendelkezésr e
álló keret (Ft)

2007-2015

	

kifizetés
(Ft)

Forrásfelhasználá s
aránya

	

2015 .
napján (%°)

HOP

	

2 .

	

prioritási

	

tengely
(Akvakultúra

	

termel ő
beruházásai,

	

Természetes

	

vízi
halászat,

	

Halfeldolgozás

	

és
értékesítés, HKP)

11 975 824 549 11 085 520 604 92,57 %

HOP

	

3 .

	

prioritási

	

tengely

	

(Új
piacok kialakítása és promóció s
kampányok szervezése, Innovatív
Kísérleti

	

haltartó

	

rendszerek
kialakítása)

956 315 172 80 884 033 8,46 %

HOP - Technikai segítségnyújtás 807 864 354 727 872 384 90,10 %

ÖSSZESEN 13 740 004 075 11 894 277 021 86,57 %

3;4 Versenyképessé g

a)

	

Egységes (belső) piac

A Bizottság felismerte, hogy mind az Európai Uniónak, mind pedig az egységes piacnak
alkalmazkodnia kell a változó környezethez . Európa ma súlyos gazdasági és társadalm i
kihívásokkal néz szembe . A gazdasági és pénzügyi válság alaposan próbára tette
gazdaságainkat, és súlyos társadalmi árat kellett fizetni érte . Európa-szerte továbbra is igen

magas a munkanélküliek aránya, főként a fiatalok körében. Az innováció és a globális
értékláncok ugyanakkor új és rendkívüli lehet őségeket is teremtenek . A digitális technológiák
számos ipari ágazatban gyökeres változásokat indítottak el, hatékonyabb termelési módokat é s
új, innovatív üzleti modelleket hozva létre . A gyártóipar és a szolgáltatások együttes erővel
mind több intelligens és tiszta megoldást kínálnak, amelyek jelent ősebb hozzáadott értéket

teremtenek a fogyasztók "számára . Ez az innovációs hullám azonban kikezdi a hagyományo s
üzleti modelleket, és átformálja a fogyasztók és üzleti szereplők között kialakult viszonyokat .

A jelenleg még kihasználatlan, növekedést elősegítő lehetőségek kiaknázása, valamint a
versenyképesség és munkahelyteremtés ösztönzése érdekében a Jean-Claude Juncker vezette
Európai Bizottság a 2015 . (és 2016.) évi munkaprogramjában is egyik prioritásként határozt a

meg a belső piac előtt még fennálló akadályok megszüntetését, valamint az áruk é s
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szolgáltatások egységes piacának további integrálását . Ezzel összhangban a Bizottság 2015.
október 28-án közzétette az új Egységes Piaci Stratégia megvalósítására vonatkoz ó
közleményét. A Stratégia célja, hogy az áruk és szolgáltatások egységes piac a
megfeleljen a változó környezetből fakadó gazdasági és szociális kihívásoknak. Az
Egységes Piaci Stratégia számos uniós szakpolitikát érintő már meglévő , illetve teljesen új
jogalkotási és nem jogalkotási "intézkedést gyűjt egy csokorba . A Stratégia három pillérr e
építve összesen huszonkét intézkedést határoz meg, melyeket a Bizottság 2016-ban ,
illetve 2017-ben tervez elfogadni .

A Stratégia szerteágazó, számos területet felölelő intézkedési javaslatai az alábbi három fő
téma köré csoportosulnak :
® fogyasztók hozáférését javító javaslatok ,
® modernizációt és innovációt ösztönz ő intézkedések ,
® a már elfogadott jogszabályok hatékony végrehajtása .

A Stratéga el őkészítését és-tárgyalását a lett és luxemburgi elnökség prioritásként kezelte . A
Versenyképességi Tanács november 30-án vitatta meg a Stratégia irányvonalait . A tagállamok
döntő többsége támogatta a Bizottság kis- és középvállalkozások és induló vállalkozáso k
növekedésének elősegítésére vonatkozó' intézkedéseit . Szintén jelentős számú tagállam
támogatta a SOLVIT rendszer továbbfejlesztésének gondolatát, a szolgáltatási útlevé l
bevezetését és a kölcsönös elismerés elvének kiterjedtebb alkalmazását . Érdemi támogatás t
kaptak még a megosztáson alapuló gazdasággal kapcsolatos bizottsági törekvések, valamint a
szolgáltatási notifikáció reformja . Magyarországhoz hasonlóan Olaszország, Franciaország é s
Szlovénia hangsúlyozta, hogy szükséges a nem mez őgazdasági termékekre is kiterjeszteni a
földrajzi árujelző oltalmat .

A magas szintű versenyképességi és növekedési munkacsoport 2015-ös programjában az
alábbi témák szerepeltek :

1) Egységes Piaci Stratégia :

Négy cél körül összpontosultak az intézkedések :
- az innováció elősegítése ,
- a Juncker-terv prioritásainak a szolgálata,

a kkv-k számára kedvező környezet teremtése, é s
- a fogyasztók védelme .

2) A klíma- és energiacsomag ipari versenyképességre gyakorolt hatásai :

A Bizottság 2015 . február 25-én mutatta be a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és a z
előretekintő éghajlat-politika keretstratégiájáról szóló közleményét . Az Energiaunió célja a
fogyasztók (lakossági és üzleti) ellátása biztonságos, fenntartható, versenyképes é s
megfizethető energiával . A cél elérése érdekében az európai energia "rendszert alapvet ően
átalakító intézkedések sorát kell végrehajtani, amelyet öt prioritás mentén kívánnak
megvalósítani . Ezen prioritások az energiabiztonság, szolidaritás, és bizalom, teljese n
integrált európai energia piac, energiahatékonyság, ami hozzájárul az energiakeresle t
mérsékléséhez, a gazdaság dekarbonizációja, kutatás, innováció, és versenyképesség.

3) Nemzeti szintű versenyképességi hatóság/testület felállításának gondolata, melyet a
tagállamok általában szkeptikusan fogadtak . A tagállamok többsége szerint nem
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szükséges új intézmény felállítása, hanem a meglév ő is elláthatja a kívánt feladatot ,
viszont fontos a kormányoktól való függetlenség, mellyel a Bizottság egyetértett .

4) A tőkepiaci akcióterv a kkv-k és a start-upok finanszírozására:

A Kisvállalkozási Intézkedéscsomag (Small Business Act – SBA) az EU kis- és
középvállalkozásokkal kapcsolatos stratégiája, amely 2008-ban került elfogadásra,• maj d
2011-ben - a magyar elnökség idején - megörtént a stratégia félidei felülvizsgála . 2014
második felében megkezd ődött a stratégia folytatását biztosító felülvizsgálati szakasz ,
melyben a stratégia elért eredményei és az újabb kihívások kerültek értékelésre . A
„Kisvállalkozási Intézkedéscsomag 2 .0” nyilvános konzultációja lezajlott 2014-ben, de a z
eredmények összegzését követ ően a Bizottság az SBA 2.0 2015 végére tervezett elkészítésé t
későbbre halasztotta .

A Versenyképességi Tanács 2013 decemberében határozott arról, hogy a kkv-szektorho z
kapcsolódó szakpolitikai intézkedések megvalósításának nyomon követését a KKV Követe k
hálózatán keresztül javítja . A Tanács felkérte a Nagyköveteket, hogy készítsenek rendszere s
jelentést a kkv-vonatkozású kezdeményezések megvalósulásáról .

A Versenyképességi Tanács 2015 . novemberi ülésén bemutatásra került a KKV Követek
2015 . évi jelentése . A jelentés megerősíti hogy továbbra is az SBA beazonosított négy
prioritása mentén kell fókuszálni az unió szakpolitkai intézkedéseit (1 . finanszírozásho z
hozzáférés, 2 . piacokhoz hozzáférés, vállalkozó szellem er ősítése és „okos” szabályozás) .
Emelett a jelentés javasolja a „képzés és szakértelem” (training and skills) ötödik SB A
prioritásként történő megjelenítését .

A kkv-követi formáción belüli munka egyik f ő prioritása finanszírozáshoz való hozzáféré s
biztosítása volt, ebbe beleértve a vállalkozók pénzügyi ismeretének b ővítését is, mely
elősegítheti a tőkepiaci unió által kínált lehetőségek kihasználását . Az adminisztratív terhek
csökkentése a másik fő csapásirány, melyhez kapcsolódóan a kkv-tesztek alkalmazása kiemel t
jelentőségű. A 2016-os munkaprogram a fentiek mellett az egységes piaci stratégia
megvalósítására, a digitális átmenet kkv-kre gyakorolt hatásaira, illetve abból fakadó k
lehetőségekre fog koncentrálni .

Magyarország részér ől támogatjuk, hogy a kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz val ó
hozzáférésének biztosítása érdekében olyan pénzügyi eszközök kerüljenek kialakításra ,
amelyek tekintettel vannak a kis- és középvállalkozások eltérő működési körülményeire ,
fejlettségére és szükségleteire, és csökkentik az ezekb ő l adódó versenyhátrányukat .

2013 júniusában hirdetették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában a meghatározott típusú
vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) , éves pénzügy i
kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanács i
irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2013/34/EU (2013. június 26.) irányelvet, amely a kis- és
középvállalkozások számára egyszerűsítette az éves beszámoló elkészítésének szabályait . A
számviteli irányelv hazai jogrendbe történ ő átültetése a számviteli törvény 2015 . július 4-é n
hatályba lépett módosításával történt meg . Továbbá jelenleg is folyamatban van a 201 4
októberében kihirdetett új irányelv (az Európai Parlament és a Tanács 2014/95/EU irányelv e
a 2013/34/EU irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak
bizonyos nagyvállalkozások és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történ ő
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módosításáról) hazai jogrendbe történő átültetése, amely bizonyos nagyságrend felett i
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók számára többlet közzétételi kötelezettséget ír el ő a
nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információk tekintetében. Az irányelv
implementációjára 2016 . december 6-ig kerül sor.

A Versenyképességi Tanács május 28-ai ülésén többségi döntéssel támogatta a szervezett
utazási formákról szóló irányelvtervezetet . Hét ország kivételével minden tagállam
elfogadta a fogyasztók digitális piacon és online értékesítés feltételei közti magasabb szint ű
védelmét biztosító elnökségi kompromisszumos javaslatot, így létrejött a politikai
megállapodás .

A műszaki harmonizációs témák esetében az uniós intézmények első olvasatban
megállapodtak a kötélpálya-létesítményekről, az egyéni védőeszközökrő l, valamint a
gázüzemű berendezésekrő l szóló rendelettervezetekrő l .

b) Egységes Digitális Piaci Stratégia

A közelmúltbeli globalizáció és a technológiai változások teremtette új kihívások leküzdése, a
belső piac előtt álló akadályok lebontása, valamint a világgazdaság gyors digitalizálódása má r
a korábbi években is az uniós szakpolitika alkotás során folyamatos prioritást élvezett . A
digitális átalakulás mértéke és sebessége hatalmas lehet őség az innováció, a növekedés és a
munkahelyteremtés számára. Az Európai Unió versenyképességének a digitális egységes pia c
megvalósítása adhat új lendületet, ezért az Európai Bizottság 2016 . évi munkaprogramjának
prioritásai között szerepel a Digitális Egységes Piaci Stratégia intézkedési javaslatainak
megvalósítása .

A Jean-Claude Juncker által vezetett új Európai Bizottság az egyik prioritásként határozt a
meg a digitális egységes piac megteremtését a növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzés e
érdekében . Az Európai Bizottság 2015 . május 6-án fogadta el az Európai Digitáli s
Egységes Piaci Stratégiáról szóló közleményt . A Stratégiának három fő célkitűzése van,
ezek mentén tizenhat konkrét intézkedési javaslatot tartalmaz, amelynek többsége 2016-ba n
kerül elfogadásra, azonban már 2015 második felében sikerült a Stratégiával kapcsolato s
egyes javaslatokat elfogadni .

A Stratégia három célkitűzése: megkönnyíteni a fogyasztók és a vállalkozások számára a z
online termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzájutást, javítani a digitális hálózatok é s
szolgáltatások növekedési és terjeszkedési feltételeit, illetve el ősegíteni az európai digitáli s
gazdaság növekedését .

A Stratégiáról 2015 májusa és júniusa során a tagállami miniszterek az összes érintett tanács i
formáció (Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács, Versenyképességi Tanács,
Közlekedési, Távközlési és Energia Tanács, Bel- és Igazságügyi Tanács) keretében politika i

vitát folytattak . A téma az Európai Tanács 2015 . június 25–26-i ülésének napirendjén i s
szerepelt, ahol az állam-, illetve kormányfők következtetésekben erősítették meg a Stratégia

összes dimenziójának fontosságát .

A Stratégiával összefüggésben 2015 . november 25-én az Európai Parlament és a Tanác s

elfogadta a hálózatsemlegességrő l és a roaming díjak módosításáról szóló rendeletet, melyne k

egyik fő eredményeként az EU-ban 2017 . június 15-től eltörlik a barangolási (roaming )
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díjakat . A hálózat- és információbiztonsági irányelvjavaslat tekintetében pedig december 7-é n
előzetes megállapodás született a Tanács és az Európai Parlament között .

Az Európai Tanács 2015 . december 17-18-i ülésének belső piacot érintő napirendi pontjai
között is szerepelt a Stratégia . Az elfogadott következtetésekben az állam-, illetv e
kormányfők felkérik az uniós intézményeket, hogy a fogyasztók és a vállalkozások érdekébe n
gyorsítsák fel a Stratégia végrehajtását, üdvözlik továbbá az adatvédelmi csomagról elért
megállapodást is .

A Stratégiával összhangban az adatvédelmi irányelv kapcsán 2015 . év decemberében
lezárultak az informális trilógus tárgyalások az Európai Parlamenttel, és a jogalkotási eljárás
formális lezárását 2016 tavaszára tervezték, az új jogi aktus alkalmazása 2018 . év közepétől
várható. A tervezet tárgyalása során – az Alaptörvénnyel összhangban – Magyarország els ő
sorban az adatvédelmi szempontokat hangsúlyozta, figyelemmel arra, hogy az elért védele m
szintje nem csökkenhet a reform végrehajtását követ ően sem .

A Bizottság az online bels ő piaci elmélyülése érdekében több konzultációt is lefolytatott :

1. Nyilvános konzultáció a tagállami határokon átível ő online vásárlás és az információkho z
való hozzáférés tekintetében alkalmazott területi alapú tartalomkorlátozásról és a földrajz i
helyzet szerinti egyéb megkötésekrő l ,

2. Konzultáció az online platformok, intermedierek, normál adattárolás és felh ő alapú
számítástechnika valamint a megosztáson alapuló gazdasággal kapcsolatban ,

3. Bizottsági konzultáció a 93/83/EKG irányelv-(a m űholdas műsorsugárzásra és a vezetéke s
továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerz ői és szomszédos jogi szabályok
összehangolásáról) felülvizsgálata kapcsán, különös tekintettel a m űsorsugárzásnál a geo-
blocking kérdésére ,

4. Általánosságban a geo-blocking (31 . online autóbérlés, netflix, szolgáltatási irányelv 20 .
cikkével kapcsolatos kérdések) témáját érint ő társadalmi konzultáció .

A Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében 2015 . év decemberében a Bizottság két
jogalkotási javaslatot fogadott el : az egyik a digitális tartalom szolgáltatására (ilyen
például a streaming zeneszolgáltatás), a másik pedig az áruk online értékesítésére (például
az internetes ruhavásárlásra) vonatkozik . A két javaslat az Unión belüli határokon átnyúl ó
elektronikus kereskedelem fő akadályait kezeli, azaz a fogyasztói szerződési jog terén
fennálló jogi széttagoltságot és a vállalkozások – különösen a kkv-k – ebbő l eredő magas
költségeit, valamint a más országokból való online vásárlás iránti fogyasztói bizalom alacson y
szintjét . Szintén decemberben tette közzé a Bizottság az online tartalomszolgáltatások
határon átnyúló hordozhatóságának biztosításáról szóló rendelet javaslatát, amely az
online tartalmakat érintő szolgáltatások hordozhatósága tekintetében a fennálló akadályoka t
célozza felszámolni, lehetővé téve az egyik tagállamban jogszerűen megvásárolt online
tartalmakhoz a többi tagállamban való hozzáférést. Emellett a Bizottság a Stratégia tovább i
fejleményeként 2015 decemberében közlemény formájában bemutatta az uniós szerzői jog
korszerűsítésére vonatkozó cselekvési tervét.

Az Európai Digitális Egységes Piaci (DS1VI) Stratégiában rögzített területek közül a digitáli s
gazdaság, az oktatás és e-készségek, az e-közigazgatás, a kutatás-fejlesztés és innováció ,
valamint az e-egészségügyi szolgáltatások azok a témakörök, melyek közvetlenül, illetv e
közvetve érintik az EMMI szakterületeit . A lett elnökség kiemelt figyelmet szentelt az Unió
előtt álló gazdasági és társadalmi kihívások nagyobb mértékű összekapcsolásának,
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valamint az EU növekedési és foglalkoztatási stratégiájának . Az elnökség elkötelezett
volt a polgárok életminőségének és szociális jólétének javítása mellett, ehhez kapcsolódik
az új digitális technológiák által kínált lehet őségeknek az oktatásban, kultúrában és a z
audiovizuális szektorban történő nagyobb mértékű kihasználása . A Stratégiához
kapcsolódóan a lett elnökség idején oktatási témában elfogadásra kerültek „A kisgyermekkori
nevelés és az alapfokú oktatás szerepe a kreativitás, innováció és digitális készsége k
fejlesztésében” című tanácsi következtetések, az audiovizuális politika területén pedi g
megkezdődött az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálata . A
luxemburgi elnökségsorán lezajlott a felülvizsgálatról szóló nyilvános konzultáció, a kultúr a
területén megkezdődött a Kreatív Európa Program MEDIA alprogramj ának a Stratégiáho z
való igazítása, valamint a Bizottság decemberben bemutatta az uniós szerző i jog területére
vonatkozó jogalkotási programját .

A DSM Stratégia 1 . pillére (az Európa-szerte jobb fogyasztói és vállalkozói hozzáférés a z
internetes termékekhez és szolgáltatásokhoz) - többek között - a fogyasztóvédelm i
szakterületet is érinti . Az itt megfogalmazott intézkedések célja az online és offline piac i
környezetben meglévő és a határokon átnyúló online tevékenységet negatívan érint ő fő
különbségek megszüntetése, és ezeket a különbségeket okozó akadályok eltávolítása . A DSM
Stratégia 2 . pillére (megfelelő feltételek és egyenlő versenyfeltételek a fejlett digitáli s
hálózatok és innovatív szolgáltatások számára) a távközlési szektort érinti . A Bizottság a
következő területeket kívánja a fejezetben szabályozni : a távközlési szabályok célnak
megfelelő átalakítása, magas minőségű médiatartalom elérhető ségének biztosítása, platformok
jogszabályi környezete és a közvetítők, valamint a személyes adatok kezelésébe vetett
bizalom és biztonság visszaállítása .

A DSM Stratégia kapcsán, annak részeként ; 2015 . decemberi Távközlési Tanácson a
tagállamok miniszterei eszmecserét folytattak az elektronikus hírközlési keretszabályozás
felülvizsgálatáról . Az ülésre készült elnökségi vitaorientáló dokumentum az alább i
megállapításokat tartalmazta :

• A keretszabályozás 2009-es felülvizsgálata óta számos fejl ődés történt a következ ő
területeken :
o rézrő l optikai kábelre történ ő átállás ,
o vezetékes és mobilhálózatok összekapcsolódása ,
o kereskedelmi csomagok megjelenése ,
o új online szereplők megjelenése (OTT) ,
o változó végfelhasználói elvárások és követelések .

• Nagyfokú függőség a szélessávú hálózatoktól :
• Eltérő fejlettségi szintek (város vs . vidék) .
• Vezeték nélküli szélessáv tekintetében az 5G szerepének fontossága.
® A távközlési szolgáltatások nyújtása és felhasználása területén a gyors változások.
• Az elektronikus hírközlési szolgáltatások definiálása .

A keretszabályozás felülvizsgálatára 2016 második félévét irányozták el ő .

c)

	

Kutatás-fejlesztés és innováció

A 2015. március 2-3-i Versenyképességi Tanács kutatási szekcióján a delegáltak politikai
vitát folytáttak az Eves Növekedési Jelentés, illetve Európai Beruházási Terv kutatási ,
innovációs aspektusairól . A vita során a miniszterek meger ősítették elkötelezettségüket a
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nemzeti reformok iránt és kiemelték, hogy a magánbefektetések ösztönzésé érdekében a
bürokrácia csökkentésére van szükség. A Beruházási Tervre vonatkozóan javasolták a
megfelelő kritériumrendszer kidolgozását a magas kockázatú, de nagy nyereséget hoz ó
projektek finanszírozásának biztosítása érdekében . Magyarország üdvözölte, hogy a
Befektetési Terv keretében a támogatandó terültek között kiemelt figyelmet kap a kutatás -
fejlesztés és innováció . A Terv keretében nyújtott támogatások hatásának maximalizálás a
érdekében fontos, hogy ezeket a Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram, illetv e
az Európai Strukturális és Beruházási Alapok forrásait kiegészítő, szinergikus módon
használjuk fel. Agy, Tanács véleménycserét folytatott a Bizottság „Úton a prosperáló
adatközpontú gazdaság felé” közleményér ől az innovatív, adatközpontú európai tudástérsé g
kialakításának feltételeivel kapcsolatban . A miniszterek hangsúlyozták a digitalizációban rejl ő
lehetőségeket, illetve felhívták a figyelmet a nagy adathalmazokhoz kapcsolódó kihívásokra ,
melyek leküzdéséhez uniós szintű koordinációra és akciókra van szükség . Magyarország
támogatta a témában történő , szabványosítási , törekvéseket, viszont fontosnak tartott a
hangsúlyozni, hogy a tervezett szabályozás tartsa tiszteletben a tagállami felel ősségi köröket .
A kívánt jövőbeni cél eléréséhez európai szintű közös munkára és olyan megfelel ő
infrastruktúrák kialakítására is szükség van, melyek megfelelnek az európái gazdaság é s
társadalom igényéinek. Az Európai Bizottság az ülésen tájékoztatta a résztvev őket a balti -
tengeri . régió kutatási kapacitásának meger ősítésére létrehozott BONUS program félide i
értékeléséről .

Az Európai Kutatási Térség tanácsadói szerkezetéről, „A gyorsabb és szélesebb körű
innovációt elősegítő nyitott, hálózatos és adat-intenzív kutatások” című, az Európai Kutatás i
Térség tanácsadói szerkezetéről szóló, valamint az Európai Kutatási Térség Menetrendről
(ERA Roadmap) szóló következtetés-tervezetet fogadta el a Tanács a 2015. május 28-29- i
Versenyképességi Tanács ülésén . Az ERA Roadmap meghatározza az Európai Kutatás i
Térség működésének 2020-ig történő .továbbfejlesztése érdekében szükséges lépéseket, ha t
fellépési prioritás (hatékony nemzeti kutatási rendszerek, optimális transznacionáli s
együttműködés és versengés, nyitott kutatói munkaerőpiac, a nemek közötti egyenl őség a
kutatásban, a tudományos ismeretek áramlásának, hozzáférhetőségének és transzferjéne k
optimalizálása és a nemzetközi együttműködés) mentén . A tanácsülésen Magyarország
támogatta Lengyelország azon hozzászólását, mely szerint az Európai Kutatási Térsé g
eléréséhez számos problémát kell még megoldani, amelyek közül az egyik legjelentősebb
feladat a kutatói bérkülönbségek megszüntetése-a Horizont 2020 program projektjei kapcsán .
A miniszterek a tanácsülésen általános politikai vitát folytattak az adatokra épül ő kutatási é s
innovációs tevékenységek irányába mutató tendenciák feltérképezése érdekében lefolytatot t
Tudomány 2 .0 nyilvános konzultáció következő lépéseiről, a nyitott és kiváló európa i
tudomány elősegítésérő l . A tanácsülésen a tagállamok támogatták az európai nyílt tudomán y
agenda kiépítését .

A 2015. július 20-21-én Luxemburgban lezajlott informális Versenyképességi Tanác s
kutatási -szekciója a luxemburgi elnökség két prioritásával : a tudományetika kérdésével és a
nemek közötti egyenlőség a tudományban témakörével foglalkozott . A tudományetika i
kérdések vonatkozásában a delegáltak egyetértettek abban, hogy az etikai vétségek ,
visszaélések megakadályozására az önszabályozás nem elegend ő , ezért ösztönzőkre van
szükség, valamint megfontolandó egy közös uniós keretrendszer megalkotása A tagállamo k
az ülésen egyetértettek abban, hogy jobb munkafeltételek, más ösztönzők (például pénzügyi )
bevezetése, valamint számos tagállam szerint a család és a munka egyensúlyána k
megvalósítására alkalmas megfelel ő keretfeltételek biztosítása a leghatékonyabb módj a
annak, hogy a nők arányszáma növekedjen a döntéshozói pozíciókban .

20



A 2015. november 30 - december -1-i Versenyképességi Tanácsülés egyik fő témája az
Európai Beruházási Terv volt, különös tekintettel az Európai Stratégiai Beruházási Alap KF I
aspektusaira. A-tagállamok az Európai Beruházási Tervvel kapcsolatban egyetértettek abban,'
hogy az Uniónak előnyben kell részesítenie a kutatásra és innovációra fordított befektetéseke t
a jövőbeni növekedést szolgáló forrásainak megtartása érdekében . Az Alap működésével
kapcsolatban a delegációk kiemelték az átláthatóság megteremtésének, a megfelel ő
tájékoztatás biztosításának, a kiváló kutatási projektek támogatásának, valamint a kockázat i
tőke bevonása növelésének fontosságát .

d) Űrpolitika

A luxemburgi elnökség, mint az Európai Űrügynökség (ESA) és az Európai Unió Tanácsána k
elnöke a két intézmény kapcsolatainak javítása érdekében 2015 . november 30-án rendezte
meg az EU és az ESA űrpolitikáért felelős minisztereinek informális találkozóját (informáli s
„Űrtanácsot") . A találkozó napirendjén szerepelt a két intézmény közötti kapcsolat
jövőjének, a felbocsátási szolgáltatások, valamint az űradatok felhasználásának vitája .

Magyarország 2015 . november 4-én az Európai Űrügynökség teljes jogú tagja lett, így ES A
tagként elő ször vett részt az Urtanácson . Magyarország támogatta a közös EU-ESA informáli s
„Űrtanács” megrendezését . Magyarország részérő l a találkozón elhangzott, hogy az Urtanác s
jövője tekintetében következetesen egy szorosabb és jobban koordinált EU-ES A
együttműködést támogatunk .

e) Iparpolitika

Az EU iparpolitikája számos szakpolitika (kereskedelempolitika, bels ő piaci politika, kutatás-
fejlesztés és innováció, foglalkoztatás, környezet és éghajlat politika) eszközeire befolyássa l
lévő átfogó, integráló gazdaságpolitika, melynek alapvet ő célja az európai ipar
újjászületésének (reneszánszának) el ősegítése . Az aktuális körülmények között ez alapvet ően
az ipar versenyképességét, az innovációt és a környezeti fenntarthatóságot támogató, a
vállalkozások nemzetközisítését és a szellemi tulajdonjogok védelmét szolgáló
kezdeményezéseken keresztül valósul meg .

Az ipar versenyképességi szempontjainak más szakpolitikákban való érvényesítését, azokka l
való összehangolást szolgálja a Versenyképességi Tanács ülésein a luxemburgi elnökségi
félévtől kezdődően az ún . versenyképességi áttekintés (competitiveness check-up)
alkalmazása . Ennek keretében egyrészt versenyképességi indikátorok (termelékenység ,
innovációs, kereskedelmi hatékonysági, belső piaci szabályozási jellemz ők, stb .) alapján
került sor politikai elemzésekre, másrészt folyamatban lév ő illetve tervezett, az ipar i
versenyképességet közvetlenül befolyásoló EU szabályozások hatásait vitatták meg .

Az európai ipar digitális átalakulásának felgyorsítása volt az egyik fókuszpontja a
Versenyképességi Tanács 2015 . évi tevékenységének . E téma visszatérően helyet kapott a
Tanács üléseinek napirendjén. A május 28-ai ülésen elfogadott tanácsi következtetések
tematikailag kapcsolódtak a Bizottság által 2015 : május 6-án közzétett Európai Digitáli s
Egységes Piaci Stratégiához, szakpolitikai kiegészítéseket tett ahhoz . A tanácsi
következtetések többek közt a következő tennivalókra tesznek javaslatot: az
infokommunikációs technológiák alkalmazásának kedvez ő egyszerű és kiszámítható
szabályozási keretfeltételek kialakítása ; a , lehetséges digitális megoldások felmérése a
szabályozási hatásvizsgálatokban ; az intelligens feldolgozóipar és a digitális technológiá k
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összekapcsolhatósága érdekében a digitális technológiák, szolgáltatások interoperabilitásána k

kialakítása, szélessávú internetes infrastruktúra fejlesztése ; az európai IKT szabványok
összehangolása a nemzetközi szabványokkal és a globálisan elfogadott m űszak i

szokványokkal ; a digitális start-up vállalkozások EU szint ű támogatása; IKT specialisták
képzése (különösen az értéklánc-menedzsment, a feldolgozóipar, a marketing, a beszerzés, a

kereskedelmi szolgáltatások, stb . területén),- valamint a digitális készségek fejlesztése az

oktatás és szakképzés keretein belül ; a kutatás, fejlesztés és innováció támogatása az ipar
digitális átalakulása érdekében ; a hálózatok és a digitális információk biztonságának javítása ;
a közszektorban rendelkezésre álló adatok újrahasznosítása . (A Bizottság az európai ipar

digitalizációjának teljes körű megvalósítása érdekében 2016 tavaszán egy átfogó stratégi a

elfogadását tervezte . )

A Versenyképességi Tanács üléseit előkészítő munkacsoportok szintjén is megjelentek a más
tanácsi formációk munkacsoportjaival való együttm űködésnek, a szakpolitiká k
versenyképességi szempontokat is érvényesít ő összehangolásának az els ő kísérletei .
Példaként említhető a versenyképességi és növekedési tanácsi munkacsoport ipari és belső
piaci és minőségi szabályozási formációinak egyre gyakoribb együttes ülései, valamint a
távközlési munkacsoporttal tartott összevont ülés (november 10-én), vagy a körkörö s
gazdaságról szóló közlemény december 2-i megjelenését követ ően a környezetvédelm i
munkacsoporttal egy napon (december 7-én) megrendezett ülések .

November 9-i rendkívüli ülésén a Versenyképességi Tanács az acélipart sújtó legfőbb
kihívásokat – globális kapacitástöbbletet, magas energiaköltségeket – és ezek
következményeit, a lehetséges tennivalókat vitatta meg . Az európai acélipar nehézségei unió s
szintű eszközökkel enyhíthetők (például az Európai Stratégiai Beruházási Alap, az Európa i
Szociális, illetve a Globalizációs Alap felhasználásával) . Továbbá a formálódó Energiaunió, a
körforgásos gazdaságról szóló cselekvési csomag, illetve az európai kibocsátás-kereskedelm i
rendszer (ETS) folyamatban lévő reformja is szem el ő tt tartja az iparág versenyképességét . A

külpiacok felől érkező árnyomás kezelésére széles körű egyetértés mutatkozott abban, hogy a
kereskedelemvédelmi eszközök (TDI) modernizálásában gyors el őrelépés szükséges . A
tagállamok egy része veszélyesnek ítélte a piacgazdasági státusz Kínának való megadását .
Többen szorgalmazták a 2013-as európai acélipari akcióterv végrehajtását, valamint részben i

felülvizsgálatát . Magyarország sürgette többek közt rövidtávon a kereskedelempolitika i
intézkedések (dömpingvámok) gyorsabb alkalmazását, valamint az acélhulladé k
újrahasznosításának, EU-n belül tartásának ösztönzését . Hosszú távra egy stratégiai jövőkép
kidolgozását, az acélipari szerkezetátalakítást támogató eszközök áttekintését és értékelését ,
és a nagyobb acélfelhasználó ágazatokra (pl . építőipar, autógyártás) kidolgozott cselekvés i
tervek megvalósításának szoros nyomon követését javasolta .

t)

	

Társasági jog

Az egyszemélyes korlátolt felel ősségű társaságokról szóló irányelvjavaslat

Az Európai Bizottság 2014 áprilisában terjesztette el ő az egyszemélyes korlátolt felel ősségű
társaságokról (Societas Unius Personae, SUP) szóló irányelvjavaslatot, melynek célja, hog y
valamennyi tagállamban harmonizált szabályok szerint működő , új társasági forma jöjjön
létre. A javaslat többek között biztósítaná az egyszemélyes korlátolt felel ősségű társaságok
online módon történő bejegyzésének és jelképes összegű (1 euró) jegyzett tőkével történő
létrehozásának lehetőségét . A javaslatról a Versenyképességi Tanács 2015 . május 28-i ülésén
általános megközelítést fogadtak el a tagállamok .
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Az Európai Parlament Jogi Bizottságának jelentése még nem készült el . Az előzetes jelzések
alapján az EP-vel való tárgyalások során rendkívül nehéz egyeztetések várhatóak .

A Versenyképességi Tanács május 28-i ülésén elért általános megközelítés az összes érdemi ,
magyar részrő l javasolt módosítást tartalmazza (a már meglév ő tagállami online bejegyzés i
rendszerek megtartása, a bels ő piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó
elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló (eIDAS) rendelett ől eltérő
azonosítási módok alkalmazásának lehetősége, a visszaélés alapos gyanúja esetén történ ő
személyes megjelenés megkövetelhet ősége és az irányelv átültetési határidejének 24 hónapró l
36 hónapra történő meghosszabbítása) . Szintén fontos eredmény, hogy — magya r
kezdeményezésre — az eredéti bizottsági javaslathoz képest a jelen szövegtervezet szerint
lehetőség van arra, hogy a tagállamok a SUP vonatkozásában is el őírják a tagállami jog
szerinti korlátolt felelősségű társaságokra elő írt, minimális induló tőke összegének megfelel ő
lekötött tartalék képzését . A Versenyképességi Tanács ülésén elért politikai kompromisszu m
rendívül érzékeny. A javaslattal kapcsolatosan hazánk számára kiemelt kérdés az egye s
tagállamok által már jelenleg' is alkalmazott online eljárások alkalmazásának tovább i
biztosítása, a tartaléktőke képzésének az elő írása, továbbá a székhely és a tevékenységvégzé s
tényleges helyének szétválaszthatósága. Továbbá fontos, hogy a vállalkozások határoko n
átnyúló tevékenysége támogatásának egyensúlyban kell lennie az üzleti partnerek, a hitelez ők,
a munkavállalók érdekeinek védelmével is .

A részvényesi jogoktól szóló irányelvjavaslat

A 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a
2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történ ő
módosításáról szóló irányelvjavaslat céljai :

1. növelni kell az intézményi befektetők és az eszközkezelők kötelező átláthatóságát a
szavazási tevékenységüket, szerepvállalásukat, valamint eszközkezelési rendszerük egye s
szempontjait illetően,

2. kerüljön sor a javadalmazási politika és az egyedi javadalmazások közzétételére, illetve a
részvényesek szavazhassanak az igazgatókkal kapcsolatos javadalmazási politikáról ,

3. legyen nagyobb átláthatóság és független véleménynyilvánítás a kapcsolt felekke l
folytatott fontosabb ügyletekkel kapcsolatban, a jelentősebb kapcsolt felekkel kötöt t
ügyletekhez meg kell szerezni a részvényesi hozzájárulást ,

4. kerüljön sor kötelező erej ű közzétételi követelmények elő írására a részvényesi képviselet i
tanácsadók módszereire és összeférhetetlenségére vonatkozóan ,

5. biztosítani kell olyan keretrendszer létrehozását, amely lehet ővé teszi a tőzsdén jegyzett
társaságok számára a részvényeseik azonosítását, továbbá előírja a közvetítők számára a
részvényesekkel kapcsolatos információk gyors átadását és a részvényesi jogok
gyakorlásának megkönnyítését .

Általánosságban értékeljük azt a törekvést, amely a vállalkozások körében a hosszú táv ú
gondolkodás ösztönzését, és e szemlélet részvényesek általi közvetítését kívánja el őmozdítani .
A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzését azonban csak olyan módszerekke l
célszerű támogatni, amelyek nem korlátozzák a befektetők racionális gazdasági, üzlet i
döntéseinek meghozatalát és azok végrehajtását, nem eredményezhetik a társaságok üzleti
titok jellegű információi nyilvánosságra hozatalának elő írását, valamint nem járhatnak olyan
többlet adminisztrációs, költség és indoklási teherrel, amelyek végs ő soron a befektetőket az
EU tőkepiacáról elrettentik, és a globális pénzpiac más területeire terelik .
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A tárgyalások helyzete :

A COREPER 2015 . március 25-ei ülésén mandátumot adott az elnökségnek a 2007/36/E K
irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/E U
irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történ ő módosításáról
szóló irányelvtervezet kapcsán az Európai Parlamenttel való tárgyalások megkezdésére .

Az Európai' Parlament az eredeti bizottsági javaslathoz képest szigorítaná a javadalmazás i
politikára és jelentésre vonatkozó el őírásokat, annak gyengítését semmiféleképpen ne m
támogatnák. Az Európai Parlament továbbá – főként a Luxleaks-ügyre hivatkozással – új
elemként bevezetné az országonkénti jelentéstételi kötelezettség (country by country

reporting, CBCR). A jelentéstétel keretében meghatározott – jellemz ően multinacionális –
vállalatoknak országonként be kell számolniuk a nyereségükr ől, befizetett adójukról és a
kapott állami támogatásról, munkavállalóik számáról .

A COREPER I 2015 . október 30-ai ülésén a tagállamok többsége, köztük Magyarország nem
támogatta a CBCR jelen irányelvben történő rendezésének gondolatát tekintettel arra, hogy a
CBCR a jelen irányelv szabályozási tárgyán kívül eső , adójogi kapcsolódású kérdés . A
tagállamok közül egyedül Franciaország mutatott némi rugalmasságot . Az Európai Bizottság
eredeti javaslatában nem szerepelt az országonkénti jelentéstétel, a hatástanulmány se m
vizsgálta a kérdést és a tanácsi tárgyalások során sem esett errő l szó . Az Európai Bizottság a
CBCR vonatkozásában a hatástanulmány elkészültét 2016 els ő negyedévére jelentette be . A
hatásvizsgálat elkészítéséig folytatódnak a trilógus tárgyalások a tervezet több i
rendelkezésérő l, és a hatásvizsgálat eredményei alapján kezelik majd a CBCR kérdését .

g) Közbeszérzé s

A közbeszerzések terén a 2015-ös év legfontosabb hazai eseménye az el őző évben
megkezdett jogalkotási folyamat lezárásaként az új közbeszerzési törvény, valamint a hozz á
kapcsolódó végrehajtási rendeletek előkészítése és elfogadása volt . Ezzel Magyarország az
uniós tagállamok közül elsőként ültette át mindhárom új uniós közbeszerzési irányelvet ,
egyúttal a törvényben foglalt intézkedésekkel jelentős lépéseket tett az Európai Bizottsá g
országspecifikus ajánlásaiban meghatározott célok elérése, a verseny ösztönzése és az
átláthatóság növelése érdekében .

Az uniós irányelvek átültetését célzó hazai jogalkotási folyamat széles körű társadalmi
egyeztetés mellett 2014 nyarán kezdődött, az új közbészerzési törvény koncepciója 2014 .
november 5-én került elfogadásra. A részletes koncepció a Kormány honlapján is közzétételr e
került, lehetővé téve a társadalmi véleményezést . Ezt követően az Igazságügyi Minisztérium
és a Miniszterelnökség kodifikációs munkabizottsága 2015 márciusáig kidolgozta az ú j
törvény tervezetét . Április 15-én a törvénytervezet társadalmi egyeztetés céljából közzétételr e
került a Kormány honlapján. A konzultációs `időszak alatt számos szakmai szervezet ,
gazdasági társaság, ill . magánszemély észrevételezte a tervezetet . A javaslatok közül több i s
beépítésre került a tervezetbe, melyek főként a jogbiztonság erősítését, valamint az eljárások
átláthatóságát szolgálták .

Az új közbeszerzési törvény tervezete 2015 . május 19-én került benyújtásra .az
Országgyűlésnek. A törvényjavaslat általános vitájára június 9-én, részletes vitájára pedi g
június 30-án került sor . 2015. augusztus 31-én ötpárti egyeztetésre került sor a parlamenti
pártok és a Kormány képviselői között, amelyen a Magyar Szocialista Párt kivételéve l
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valamennyi párt részt vett . Ennek során több ellenzéki javaslat is megfogalmazásra került ,
amelyek szintén beépítésre kerültek a törvény szövegébe . A szeptember 22-ei zárószavazás t
követően a közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII . törvény október 2-án kerül t
kihirdetésre, és november 1-jén lépett hatályba .

A törvényalkotás teljes folyamata során számos egyeztetésre került sor az Európa i
Bizottsággal, személyes konzultációk, valamint videokonferenciák formájában. A Bizottság
javaslatai nyomán több ponton is pontosításra került az új törvény tervezetének szövege .
Egyebek mellett rögzítésre került a hátrányos helyzetű munkavállaló fogalma, és bővült a
kizáró okok köre .

A Kormány által el őkészített új törvény számos fontos intézkedést tartalmaz, amelyek a
közbeszerzési szakterület uniós jognak és elveknek történ ő megfelelését, a hazai joggyakorlat
fejlődését, a közbeszerzések szakmai színvonalának növekedését, a közpénzek hatékonyab b
felhasználását, átláthatóságát és a verseny növelését segítik el ő . Az új törvény eredményekén t
jelentős intézkedés a verseny nyitásában és az átláthatóság növelésében, hogy árubeszerzése k
és szolgáltatás megrendelések esetében 18 millió forint, építési beruházások esetében 100
millió forint felett minden hirdetmény közzétételével induló eljárás felhívását közzé kell tenn i
a Közbeszerzési Hatóság honlapján .

A nyilvános Közbeszerzési Adatbázisban az eddiginél is több adatot kell közzétenniük a z
ajánlatkérőknek, így például azt az összegezést is, amely tartalmazza, hogy az ajánlatkér ő
hogyan bírálta el a benyújtott ajánlatokat, és miként állapította meg, ki lesz a nyerte s
ajánlattevő . Az új törvény bevezette az ún . normatív alkalmasságot, mely' alapján
jogszabályban — tehát normatívan — számszer űsítve került meghatározásra, milyen mértékben
írhatóak elő alkalmassági követelmények az eljárásban részt vevő gazdasági szereplőkkel
szemben . Ennek eredményeként jelentő sen könnyebb belépni a közbeszerzési eljárásokba .

Radikálisan, 50 %-kal csökkent a jogorvoslati díjak mértéke, amely jelent ősen elősegíti a kkv-
k jogérvényesítését. Rövidülnek az eljárási határidők, pl . nyílt eljárás esetén 45 napról 3 5
napra, sürgősségi esetben 15 napra csökken a minimális ajánlattételi határid ő . Csökkennek az
adminisztrációs terhek is, így kevesebb dokumentumot szükséges benyújtani a közbeszerzés i
eljárások során. Az égységes európai közbeszerzési dokumentum alkalmazásával az
ajánlattevőknek elégséges nyilatkozniuk arról, -hogy megfelelnek az eljárás alkalmasság i
követelményeinek, és nem állnak kizáró okok hatálya alatt, az ezekre vonatkozó igazolások
benyújtására — főszabály szerint — pédig csak a nyertes ajánlattevő köteles. Ezenfelül
ingyenesen, elektronikusan elérhet ő az eljárásokhoz fűződő közbeszerzési dokumentáció. Az
új Kbt. bevezeti a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jogintézményét is a
közbeszerzések szakmai színvonalának és a közbeszerzéseket el őkészítő szakemberek
szakmai felel ősségének növelése érdekében .

A parlamenti részletes vita lezárásával egyidej űleg a Miniszterelnökség megkezdte az új
törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek el őkészítését . Összesen 7 kormányréndelet ,
valamint 3 miniszteri rendeletlépett hatályba az új közbeszerzési törvény hatályba lépéséve l
egyidejűleg. Egy salátarendelet is elfogadásra került, mely további 15 kormányrendeletnek a z
új közbeszerzési törvényhez való illeszkedés miatt szükséges módosításáról, valamint 3
rendelet hatályon kívül helyezésér ő l rendelkezik .

A végrehajtási rendeletekben kaptak helyet többek között az építési beruházásokra, a
tervpályázatokra, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó speciális szabályok, a z
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alkalmasság és a kizáró okok igazolásának rendje, a felel ős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadók előzetes regisztrációjára vonatkozó előírások, valamint a közbeszerzési
eljárások eredményeként megkötött szerződések hatósági ellenőrzésére vonatkozó
rendelkezések is .

h) Az európai védjegyjog felülvizsgálata

A Bizottság 2013 márciusában nyújtotta be a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok
közelítéséről szóló irányelv átdolgozására, a közösségi védjegyr ől szóló rendelet
módosítására, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak fizetendő díjakról szóló
rendelet felülvizsgálatára irányuló javaslatcsomagját . A javaslatcsomag célja a gazdasági
növekedés ösztönzése azáltal, hogy a vállalkozások számára az oltalomszerzést szerte az EU -
ban jobban hozzáférhetővé és hatékonyabbá tegye. A Bizottság e célok elérése érdekében a
hatályban lévő uniós rendelkezések célirányos korszerűsítését végezte el .

A javaslattal összefüggésben a COREPER a 2014 . július 23-ai ülésén adta meg a
felhatalmazást a trilógusok megkezdésére . Az Európai Parlament, a Tanács, valamint az
Európai Bizottság között lezajlott trilógusok eredményeként a társjogalkotók 201 5
áprilisában, a lett elnökség alatt fogadták el a védjegy-csomagra vonatkoz ó
kompromisszumos megállapodást . E megállapodást elsőként a Tanács, majd az Európai
Parlament hagyta jóvá, 2015 . december 16-án, a luxemburgi elnökség során . A jogalkotás i
aktusok elfogadott szövegei 2015 . december 23-án és 24-én kerültek kihirdetésre az Európa i
Unió Hivatalos Lapjában .

Magyarország számára üdvözlend ők a jogalkotási aktusok végs ő szövegváltozatai, mivel azo k
tükrözik a tagállamok nagy többsége – köztük hazánk – által tett észrevételeket, javaslatokat ,
csakúgy, mint a német delegáció vezette „Friends of Trademark” csoport álláspontját is . A
számunkra kulcsfontosságú kérdésekben a magyar érdekeknek megfelel ően alakultak a
tárgyalások .

i) A nem nyilvános know-how , és üzleti információk (üzleti titkok) jogosúlatla n
megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló
irányelvjavaslat

A Bizottság 2013 . november 28-án adta ki a nem nyilvános know-how és üzleti információk
(üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni
védelemrő l szóló irányelvjavaslatot .

A javaslat célja annak biztosítása, hogy az európai vállalkozások és kutatóintézetek know -
how-ja és üzleti információi (üzleti titkai) megfelelő védelemben részesüljenek, tovább á
javuljanak az innováció fejlesztésének és felhasználásának feltételei és a tudástranszfe r
keretei a belső piacon. A javaslat konkrét célkitűzése az üzleti titkokkal való visszaélésekke l
szembeni hatékonyabb jogi védelem biztosítása a belső piac egészén .

A görög elnökség 2014 januárjában kezdte meg a javaslat tanácsi munkacsoporti szinten
történő tárgyalását. A Tanács szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó munkacsoportj a
mindösszesen hat ülésen vitatta meg az irányelvjavaslat szövegét . Az ülésekén .folytatott
egyeztetések eredményeként született meg az általános megközelítés 2014 májusában . A lett
elnökség alatt a dossziéval kapcsolatban el őrelépés nem történt, a trilógusok 201 5
szeptemberében, a luxemburgi elnökség idején kezd ődtek. A négy trilógus eredményeként
megszületett kompromisszumos szöveget a COREPER 2015 . december 18-án fogadta el .
Jelenleg a szöveg jogász-nyelvészi ellenőrzése zajlik . Magyarország szempontjából a
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kompromisszumos szöveg elfogadható, mivel a hazánk számára jelent ős kérdésekben a
magyar álláspontnak is megfelel ő szöveg született .

j)

	

Az egységes szabadalmi refor m

A szabadalmi csomag két, 2012 decemberében meger ősített együttműködés keretébe n
elfogadott rendeletből (az egységes hatályú európai szabadalomról és annak nyelv i
rezsimjéről szóló rendeletekb ől), valamint az Egységes Szabadalmi Bíróságról szól ó
nemzetközi megállapodásból (ESZB-megállapodás) és annak Alapokmányából áll . Az ESZB-
megállapodás által létrehozott új bíróság a klasszikus európai szabadalmakkal, valamint a z
egységes hatályú európai szabadalmakkal összefügg ő jogviták elbírálására is joghatóságga l
rendelkezik majd .

Az ESZB-megállapodás nem rendelkezik az ideiglenes alkalmazhatóságáról, ugyanakkor a z
ESZB-megállapodás hatálybalépésének napján az Egységes Szabadalmi Bíróságnak (ESZB )
meg kellene kezdenie a működését, ezért a megállapodást aláíró államok egy jegyzőkönyv
keretein belül állapodnak meg az ESZB-megállapodás egyes rendelkezéseinek ideiglene s
alkalmazásáról . A Versenyképességi Tanács október 1-jei ülésén Franciaország, Dánia ,
Németország, Svédország, Szlovénia, az Egyesült Királyság és Luxemburg aláírta a
jegyzőkönyvet, amelyet Magyarország is támogatott . Magyar részrő l a jegyzőkönyv aláírására
2015 . október 7-én került sor Brüsszelben . Finnország és Hollandia egyoldalú nyilatkozat
megtételével ismerte el az ESZB-megállapodásnak a jegyz őkönyv 1 . cikkében meghatározott
rendelkezései ideiglenes alkalmazását magára kötelezőnek .

A két rendelet végrehajtásáért az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának
albizottsága (Select Committee) felelős, az ESZB létrehozásával kapcsolatos el őkészítő
munkálatok pedig az ESZB-megállapodást aláíró államok képvisel ő iből álló Előkészítő
Bizottságban, valamint annak öt alcsoportjában folynak .

A Select Committee 18. ülésének eredményeképpen 2015 végére az egységes hatályú .európai
szabadalmak adminisztrációjához szükséges és a rendszer finanszírozásához kapcsolód ó
valamennyi végrehajtási jellegű szabályzat elfogadásra került . Az Előkészítő Bizottság 201 5
szeptemberében 2017. január 1-jét jelölte meg az ESZB működésének megkezdéseként, 201 6
első félévének végét pedig az el őkészítő munka befejezéseként, annak érdekében, hogy 2016 .
július 1-jén megkezdődhessen az` ESZB-megállapodás egyes, szükséges rendelkezéseinek
ideiglenes alkalmazása . Az Előkészítő Bizottság alcsoportjaiban .intenzív munka folyt a 2015 .
év során, és számos, az új bírósági struktúra álapjait meghatározó dokumentum (mint példáu l
az ESZB Eljárási Szabályzata) is jóváhagyásra-került az El őkészítő Bizottság által .

Hazánk szempontjából kiemelt kérdés az ESZB közép-európai regionális divíziójának
budapesti központtal történő létrehozásában való megállapodás a szlovén és horvát
partnerekkel. A közös divízió működési kereteit lefektető megállapodás tervezete már
előkészítésre, és szakért ő i szinten egy alkalommal megtárgyalásra került a partnerországo k
szakértő ivel. Mindemellett az ESZB budapesti székhelyű Bíróképző Központjának
eredményes működtetése is kulcsfontosságú számunkra : az ESZB jövendő bíráinak a képzése
2015. február 23-án vette kezdetét, és 2015-ben két képzési alkalom került megtartásra
február 23 . és 27 ., valamint április 20 . és 24. között .

A Select Committe-ban, illetve az El őkészítő Bizottságban és annak alcsoportjaiban i s
törekszünk a tárgyalások olyan irányba történ ő orientálására, amely leginkább megfelel a
hazai vállalkozások érdekeinek, és amelyek révén e piaci szereplők a leghatékonyabban
tudják kiaknázni az új, egységes szabadalmi rendszerben rejl ő előnyöket .
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k) A vakok, a látássérültek és a nyomtatott szöveget használni képtelen személye k
megjelent művekhez való hozzáférésének ' megkönnyítéséről szóló Marrakesh-i-
Szerződés ratifikációj a

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) keretében a vakok, látássérültek és nyomtatot t
szöveget használni képtelen személyek megjelent m űvekhez való hozzáférésének
megkönnyítéséről szóló Marrakesh-i Szerződésnek az Európai Unió nevében történő
megkötésével kapcsolatban a tagállamok jelentős része — Magyarországot is beleértve — és a '
Bizottság között véleménykülönbség áll fenn a szerződés ratifikációjának időzítésérő l, a
hatáskör (kizárólagos uniós vagy osztott hatáskörben történjen ratifikáció) és a jogalap (a z
EUMSZ 114. és 207 . cikkei, kizárólag a 207 . cikke vagy a 207 . cikk elhagyása) kérdéseir ő l .

A COREPER I . 2015. április 22 . napján tartott ülésén blokkoló kisebbség alakult ki a
Marrakesh-i Szerződés Európai Unió általi ratifikációra felhatalmazó tanácsi határozat
tervezetének elfogadása kapcsán hét ország, köztük Magyarország részvételével . E
tagállamok nem tartották elfogadhatónak, hogy a tanácsi határozat jogalapként az EUMSZ
207. cikkét, vagyis a közös kereskedelempolitikát jelölje meg, és ezáltal a - Szerz ődés
ratifikálása kizárólagos uniós hatáskörbe tartozzon .

Magyarország kiemelt kérdésként kezeli a Marrakesh-i Szerződés Európai Unió által i
ratifikációját, ám álláspontja szerint erre mindenképpen csak a tagállamokkal osztot t
hatáskörben kerülhet sor . Ennek támogatására Magyarország is beavatkozik a Marrakesh- i
Szerződés ratifikációja kapcsán az Európai Unió Bírósága el őtt folyamatban lévő eljárásba .

1)

	

Rendelettervezet az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúl ó
hordozhatóságának a bels ő piacon történő biztosításáró l

A Bizottság december 9-én közlemény formájában bemutatta az uniós szerzői jog
korszerűsítésére vonatkozó cselekvési tervét, amelyet a következő főbb irányvonalak
mentén képzel el : tartalomhoz való szélesebb körű hozzáférés biztosítása az EU-ban, digitáli s
és határokon átnyúló környezetekre vonatkozó kivételek kiigazítása, szerző i jogi szempontbó l
jól működő piac megvalósítása, hatékony és kiegyensúlyozott jogérvényesítési rendsze r
működtetése és a hosszú távú elképzelések előmozdítása. A Bizottság egyik fő célja, hogy a
művek határon átnyúló hozzáférését megkönnyítse . Ennek elérésére az els ő jogalkotás i
javaslat az ugyancsak 2015 . december 9-én közzétett, az online tartalomszolgáltatáso k
határokon átnyúló hordozhatóságának a belső piacon történő biztosításáról szóló
rendelettervezet. A tervezet hozzájárul a Digitális Egységes Piaci Stratégiába n
megfogalmazott célkit űzések megvalósításához, a felhasználók által legálisan hozzáférhető
audiovizuális tartalom szolgáltatások esetében e tartalmak határon átnyúló hordozhatóságának
biztosítása révén .

A tervezet célja, hogy biztosítsa a 'fogyasztók, illetve' el őfizetők számára az online
tartalmakhoz való határon átnyúló hozzáférést akkor is, amikor átmenetileg a lakóhelyükt ő l
eltérő másik tagállam területén tartózkodnak . Az online tartalomszolgáltatások körében
elsősorban a zene- illetve audiovizuális-tartalmakat, sportközvetítéseket és az online játékoka t
érinti a tervezet . A határokon átnyúló hordozhatóság el őtti akadályok felszámolásával a
javaslat célja a felhasználói igényeknek való hatékonyabb megfelelés, továbbá a fogyasztók, a
szolgáltatók és a jogtulajdonosok javára történő innováció előmozdítása .
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4.-;Agazáti politikák

	

t:.

a) Mezőgazdaság

Az Oroszország által 2014 . augusztus 6-án elrendelt behozatali tilalom óta és a 201 5
folyamán a tej- és sertéspiacon tovább súlyosbodó válsághelyzetre tekintettel, erős
tagállami nyomásra a Bizottság több intézkedést hozott a piaci zavarok enyhítésére delegál t
jogi aktusok útján és egy 500 millió eurós intézkedéscsomagot jelentett be a piaci zavarok
kezelésére, illetve lehetővé tette a közvetlen támogatások emelt összegű elő legfizetését .

Ennek eredményeképpen 70 %-os mértékű SAPS (egységes területalapú támogatás) el ő leg
kifizetésre, illetve emelt összegű elő legfizetésre nyílt lehetőség a tej és húsmarha, valamint a z
anyajuh esetében termeléshez kötött támogatások esetében is .

A Közvetlen Kifizetések (évente 1,3 milliárd euró) keretébe tartozó termeléshez kötött
tejhasznú tehén támogatás is enyhítette és enyhíti a tejkvóta kivezetéséb ől adódó
feszültségeket azáltal, hogy jelentős többletforráshoz juttatja a tejtermelő gazdaságokat. Erre a
jogcímre 21,6 Mrd forint állt rendelkezésre, melyb ő l csaknem 17 Mrd forintnyi összeget még
2015-ben megkaptak a termelők, valamint ezen felül 5 forint/tejkilogramm el őre hozott
átmeneti nemzeti tejtámogatásban is részesültek a gazdálkodók mintegy 9,3 Mrd forin t
összegben. A tejhasznú tehénre rendelkezésre álló pénzügyi keret fennmaradó részének ,
illetve az átmeneti nemzeti tejtámogatás további 1,5 forint/tejkilogramm mértékéne k
kifizetésére 2016 els ő felében kerül sor .

Az intézkedéscsomagból 420 millió euró összeg tagállami borítékok formájában, célzott
támogatásként került kiosztásra a nehéz helyzetben lévő állattenyésztési ágazato k
termelőinek megsegítésére . Magyar agrárdiplomáciai siker, hogy Magyarországnak 9,51
millió eurót (9 505 286 euró) lesz lehetősége kifizetni célzott támogatásként, amely a
legutóbbi, 2009-es válság esetén kapott összeg közel háromszorosa . A fennmaradó összeg
terhére a Bizottság új magántárolási konstrukciót hirdetett a sajt, a sertéshús és a soványtejpo r
tekintetében, illetve 30 millió eurót a Bizottság a menekülthelyzet enyhítésére fordít .

A tejpiaci feszültségek enyhítésére hozott EU-s válságintézkedések sajnos nem hozták meg a
várt eredményt . Az intézkedések többségét a hazai piaci szerepl ők eltérő termelési
szerkezetük miatt nem tudják igénybe venni . A hazánk számára jutó összeg teljes egészében a
tej ágazat szerepl ő ihez kerül . Magyarország hosszúideje szorgalmazza az intervenciós árak
korrekcióját, és a valós termelési költségekhez történ ő igazítását annak érdekében, hogy a
biztonsági háló eredményesebben működhéssen, és hatékony védelmet jelentsen . Az
intervenciós ár emelését a tagállamok kérése ellenére azonban a Bizottság elutasította .

A sertéspiac esetében meghirdetett magántárolási támogatást szükségesnek és fontosnak
látjuk, ugyanakkor a tárolási időszak leteltével az EU piacára visszaáramló árumennyiség
ismét feszült piaci helyzetet okozhat . Az export visszatérítés ideiglenes alkalmazását a
jelenlegi helyzetben indokoltnak tartjuk .

A Közös Agrárpolitika egyszerűsítésének jegyében az egész agrárpolitika átfog ó
átvilágítása kezdődött meg 2015-ben, melynek során az érintettekkel folytatott konzultáci ó
eredményeképpen összeállított magyar javaslatok nagy része a 2015. május 11-én elfogadott
tanácsi következtetésekben helyet kapott. Jelenleg az Európai Bizottság dolgozik az
egyszerűsítési javaslatokon, melyeket több csomagban tárnak a tagállamok elé . Magyarország
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elkötelezett híve a KAP egyszerűsítésének, ezért a munka érdemi folytatásában is aktí v
szerepet kívánunk betölteni .

Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó új jogszabálycsomag kapcsán a lett elnökség alat t
sikerült a tagállamoknak kompromisszumra jutni, és elfogadni a tanácsi álláspontot tartalmaz ó
általános megközelítést . A luxemburgi elnökség során indultak a háromoldal ú
egyeztetések, melyet a holland elnökség folytat majd .

Az év során elfogadásra került, és kihirdetés el őtt áll az állategészségügyi keretrendelet ,
mely új alapokra helyezi az uniós állategészségügyi szabályozást . A tárgyalások során
Magyarország sikerrel érvényesítette mind politikai, mind szakmai érdekeit, és a következ ő
évek során elkészítendő végrehajtási szabályok megalkotásában is aktívan fog részt venni .
A növény egészségügyi rendelet tervezetének luxemburgi elnökség által lefolytatot t
háromoldalú egyeztetések eredményeként év végére megszületett a politikai egyetértés az
első olvasat kompromisszumos szövegjavaslatára . A jogszabály tervezet az új károsító fajo k
hatékonyabb felügyeletére és az esetleges megjelenésük korai szakaszában történ ő
felszámolási intézkedésekre .helyezi a hangsúlyt . A rendelet tervezetben foglalt intézkedések
szerint növényi károsítók elleni védekezés el őírásai szigorodnak, és előtérbe kerülnek a
jelenleginél hatékonyabb, megel őző jellegű intézkedések .

A tagállamok a tanácsi álláspontot tartalmazó általános megközelítést fogadtak el az
élelmiszerláncban végzett hatósági ellen őrzésekről szóló rendelet tervezet kapcsán .
Magyarország a fogyasztói és termel ői szempontokat egyaránt figyelembe vevő , a teljes
élelmiszerláncban magas szintű biztonságot garantáló szabályozást tart szükségesnek, ezt az
álláspontot a háromoldalú egyeztetések során is aktívan képviseljük .

A Közös Halászati Politika (KHP) reformjának 2013-as elfogadásával a tagországok
elkötelezték magukat a jobb kontroll és az átláthatóság mellett . Annak ellenére, hogy
Magyarország közvetlenül nem érintett a tengeri halászatban, támogatjuk a fenntarthat ó
halászatot és a soros Elnökségek munkáját .

b) Környezetvédele m

A zöld növekedés és az erőforrás hatékonyság megteremtését a lett és a luxemburgi elnökség
is prioritásként kezelte. Az elnökségek azon dolgoztak, hogy a környezetvédelem maga s
szintjének fenntartását oly módon valósítsák meg, hogy az egyben elősegítse a zöld
növekedést és a munkahelyteremtést is .

A lett elnökség alatt a környezetvédelmi miniszterek véleménycserét folytattak a költségvetési
és gazdaságpolitikák uniós koordinálására szolgáló program, az Európai Szemeszter
zöldítésével kapcsolatban . A tagállamok hangsúlyozták, hogy az Unió versenyképességének
javításához szükség van a,digitális alkalmazások kínálta lehetőségek kiaknázására, fő leg az
intelligens közlekedés .és az erőforrások hatékonyabb felhasználása terén . A miniszterek
szorgalmazták továbbá a Bizottság által korábban visszavont, hulladékgazdálkodásr a
vonatkozó javaslatcsomag miel őbbi átdolgozását . A miniszterek többsége jelezte továbbá ,
hogy a Szemeszter végrehajtása során a hangsúlyt a célzott befektetésekre, a
munkahelyteremtésre és a gazdasági növekedésre kell helyezni . A Bizottság jelezte, hog y
figyelembe veszi a tagállamok észrevételeit az új körforgásos gazdaságra vonatkozó csoma g
(lásd alább) kialakításában . .

30



A 2015 utáni globális fejlesztési keretrendszer további tárgyalásai kapcsán a minisztere k
egyetértettek abban, hogy meg kell őrizni az előkészítő munka eredményeként kialakul t
egyensúlyt a fenntarthatóság társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági dimenziói között .

A lett elnökség végén létrejött az első olvasatos megállapodás a közepes
tüzelőberendezésekb ől származó egyes szennyez ő anyagok levegőbe történő
kibocsátásának korlátozásáról szóló irányelvtervezettél kapcsolatban. Hazánknak nem
okoz jelentős gondot az intézkedések bevezetése . A szabályozott légszennyező ariyagok
kibocsátására jelenleg is van hazai szabályozás, amely a szén-monoxidra is korlátozást ír el ő ,
meghaladva ezzel a tervezet szabályait .

A luxemburgi elnökség alatt folytatódott az Európai Szemeszter zöldítéséről folyó
eszmecsere. A környezetvédelmi vonatkozások előtérbe helyezésének céljából az október i
Környezetvédelmi Tanácson a miniszterek a környezeti szempontból káros támogatáso k
megszüntetése és a környezetvédelmi szakpolitikák és jogszabályok végrehajtásának javítás a
témáiban folytattak eszmecserét .

Az ENSZ fenntartható fejl ődésrő l szóló csúcstalálkozóján (New York, 2015 . szeptember
25–27 .) elfogadott, a 2030-ig tartó id őszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend
környezetvédelmi vonatkozásait illet ően az októberi Tanács a végrehajtás legfőbb uniós
prioritásai, a fenntartható fejl ődést szolgáló szakpolitikai koherencia feltételei és a hatékon y
jelentéstételi rendszer kialakítása kapcsán folytatott eszmecserét .

Az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentésérő l szóló (NEC)
irányelv módosítása tekintetében – két éve folyó munkacsoporti tárgyalásokat követ ően – a
december 16-i Környezetvédelmi Tanácsülés általános megközelítést fogadott el (Ausztria ,
Dánia és Lengyelórszág ellenszavazata és Németország tartózkodása méllett) . Ezzel
megkezdődhetnek a tárgyalásók az Európai Parlamenttel, mely 2015 . október 28-án fogadta el
módosító javaslatait . Magyar részr ől a korai erőfeszítések, a 'tagállamok teherbíró képessége ,
a terhek igazságos megosztása szempontjainak érvényesítését illető komoly fenntartásaink
ellenére a javaslatban szerepl ő kibocsátáscsökkentési értékekkel támogatni tudtuk az általáno s
megközelítést . Ugyanakkor az Európai Parlamenttel folytatandó tárgyalások során az
elnökségi javaslatban foglalt ammóniára- és a kisméretű szálló porra vonatkozó célszámo k
esetében nem áll módunkban rugalmasságot mutatni .

A Tanács elfogadta a Bizottság által a biológiai sokféleséggel, kapcsolatos, 2020-i g
teljesítendő uniós stratégia félidei értékelésérő l készített jelentés alapján kialakítot t
következtetéseket . Többen hangsúlyozták, hogy a madár- és él őhelyvédelmi irányelve k
megfelelő keretet biztosítanak a biológiai sokféleség védelméhez, és az el őrelépés lehetőségét
a hatékonyabb végrehajtásban látják .

A Környezetvédelmi Tanács december 16-i ülésén Karmenu Vella környezetvédelmi biztos .
röviden bemutatta a körforgásos gazdaság el őmozdítását célzó, december 2-án közzétet t
új javaslatcsomagot . A cselekvési terv és a kapcsolódó, a hulladékgazdálkodásra irányul ó
jogalkotási javaslatok célja a nyersanyagok, a termékek és a hulladékok lehet ő
leghatékonyabb felhasználásával és hasznosításával el ősegíteni az energia-megtakarítást és ázz
erőforrás használat, illetve az üvegházhatású gáz kibocsátás mérséklését .
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c) Energia- és klímapolitik a

2015 . elején létrejött a megállapodás az üzemanyag minőségről és a megújuló
energiaforrások használatának el ősegítéséről szóló irányelv módosítását célzó, a
bioüzemanyag előállítás miatt jelentkező közvetett földhasználatból ered ő
üvegházhatású gáz kibocsátásról szóló irányelvtervezet (ún . ILUC javaslat) végső
kompromisszumos szövegérő l, amelynél sikerült a magyar érdekek szempontjából kedvező
rendelkezések irányába elmozdulni (els ő generációs bioüzemanyagokra vonatkozóan 7 %-o s
küszöb, második generációs bioüzemanyagokra vonatkozóan pedig 0,5 %-os indikatí v
célszám meghatározása) .

A 2015 . február 25-én megjelent, a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és a z
előretekintő klímapolitikáról szóló közlemény, amelyben a Bizottság – a már 2012 . évben ,
hosszútávú tervként felmerült – Energiaunió létrehozatalát célként jelölte meg . A közlemény
alapján az Energiaunió célja a fogyasztók (lakossági és üzleti) ellátása biztonságos ,
fenntartható, versenyképes ` és megfizethet ő energiával . A cél elérése érdekében az európai
energia rendszert alapvetően át kell alakítani . Az Energiauniónak szüksége van egy integrált
irányítási és ellenőrzési folyamatra, amely biztosítja, hogy az európai, nemzeti és helyi szinte n
hozott energia tárgyú intézkedések hozzájárulnak az Energiaunió céljaihoz .

A 2015. március 19–20-i Európai Tanács ülésén az állam- és kormányfők elkötelezték
magukat az Energiaunió létrehozása iránt, az elfogadott európai tanácsi következtetésekben
rögzítették azt is, hogy az Energiaunió megteremtése terén az Európai Tanács a továbbiakba n
is iránymutatást ad. Az Európai Bizottság 2015 . július 15-én tette közzé az Energiauni ó
megvalósítását szolgáló első javaslatcsomagját (ún . nyári csomag), amely tartalmazza az
energiafogyasztói érdekeket szolgáló új megállapodás kidolgozására vonatkozó közleményt ,
az európai villamosenergia-piac újrarajzolásáról szóló konzultatív közleményt és a z
energiahatékonyságot jelölő címkézésről szóló irányelv felülvizsgálatára vonatkoz ó
javaslatot. Emellett a Bizottság a jogalkotási csomag részeként közzétett, az üvegházhatás t
okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kibocsátás-kereskedelmi rendszere (EU ETS )
felülvizsgálatára vonatkozó javaslat révén kívánja biztosítani az egységek mennyiségéne k
növekvő ütemben történő csökkenését, és ezzel 2030-ra az ETS szektorok részér e
meghatározott 43 %-os kibocsátás-csökkentést . A javasolt célirányosabb megközelítés
legfőképp arra irányul, hogy az energetikai beruházásokat az innovatív és tisztább alternatívá k
felé irányítsa .

Az Energia Tanács a 2015. november 26-ai ülésén egyhangúan elfogadta az Energiauni ó
irányítási rendszerér ő l szóló következtetéseket . Az irányítási rendszer a jelenlegi tagállam i
energia- és klíma tervekre épít . A tagállamoknak ezek alapján új, egységes szerkezetű hosszú
távú stratégiát/tervet kell alkotniuk . Ezen egységes tervezés révén a 2020 utáni id őszakra a
már meglévő jelentéstételi kötelezettségek egyesítésre és egyszerűsítésre kerülnek, ezzel is
csökkentve az adminisztratív terheket . Az Európai Bizottság 2015 . november 18-án fogadta e l
újabb, ún. novemberi energiacsomagját, amelynek részét képezi – az Északi Áramlat 2 .
projektet negatív előjellel megemlítő – az Energiaunió 'helyzetéről szóló, első alkalommal
közzétett éves jelentés . E dokumentum mellékletét képezik – a tagállamok energiagazdaság i
adatait tartalmazó – országspecifikus adatlapok is .

A belső energiapiac kiteljesítése érdekében előirányzott intézkedések, valamint az
ellátásbiztonság fokozása érdekében a Bizottság – a fent említett novemberi csomag részeként
– elfogadta a közös érdekű energia infrastruktúra projektek (PCI – Projects of Common
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Interest) listáját tartalmazó felhatalmazáson alapuló rendeletet . E felhatalmazáson alapul ó
rendelet százkilencvenöt, olyan közös érdekű projektet jelöl ki, amelyek szükségesne k
minősülnek a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szól ó
347/2013/EU rendeletben a villamosenergia-, a földgáz- és a kőolajágazat tekintetébe n
meghatározott kiemelt jelentőségű folyosók, valamint az intelligens hálózatok és a
villamosenergia-szupersztrádák tekintetében meghatározott, kiemelt jelent őségű tematikus
területek megvalósításához . A lista tizennégy magyar érdekeltség ű projektet tartalmaz .

Az energiaellátás-biztonság körében politikailag az egyik legfajsúlyosabb kérdés a
földgázvezeték hálózat Magyarország számára is kedvez ő irányú bővítése, amelyet az Észak i
Áramlat 2 . projekt adott esetben akadályozna. Erre is figyelemmel 2015. november 30-án
közös miniszter szintű levél került megküldésre – többek között – az Európai Bizottság, az
Európai Tanács elnökének, valamint a klíma- és energiapolitikai biztosnak, majd pedig a V4
országok miniszterelnökei közös – az Európai Tanács elnökének címzett és 2015 . december
3-án kelt – levelükben kérték, hogy a 2015 . decemberi Európai Tanács foglalkozzon a z
említett' problémával, mivel az Északi Áramlat 2. projektnek (és minden más jöv őbel i
infrastrukturális projektnek) meg kell felelnie az Energiaunió alapelveinek és célkit űzéseinek,
illetve az EU energiabiztonsági stratégiájának és az uniós jognak .

A december 17-18-i Európai Tanács ülésén az állam-, illetve kormányfők számba vették az
előrelátó éghajlat-politikát folytató Energiaunió valamennyi vetületének teljesítése terén elért
eredményeket, és kérték – többek között – a releváns jogalkotási javaslatok mihamarabb i
benyújtását á korábbi iránymutatásokkal összhangban, illetve a közös érdekű projektek (PCI)
gyors végrehajtását és az infrastruktúra optimális felhasználását a:teljes körűen működő és
összekapcsolt piac és az energiabiztonság érdekében . Az európai tanácsi következtetésekben
rögzítésre került, hogy az új infrastruktúráknak teljesen összhangban kell lenniük a harmadi k
energiaügyi csomag és más vonatkozó 'uniós jogszabályok el ő írásaival; továbbá az
Energiaunió céljaival, valamint a szállítók, a források és az útvonalak diverzifikálásár a
irányuló törekvéseivel .

A Japánban 2011-ben bekövetkezett fukusimai nukleáris baleset ismét ráirányított a
világszerte a figyelmet arra, hogy milyen intézkedések szükségesek a lehető legnagyobb
mértékű nukleáris biztonság biztosításához . Az Európai Tanács 2011 . márciusi
következtetéseit is figyelembe véve" a hatáskörrel rendelkez ő nemzeti szabályozó hatóságok
elvégezték az Unió területén található minden atomerőmű átfogó kockázat- és biztonság i
értékelését (nukleáris stressz teszt), amely a telephelyi veszélyhelyzeti felkészültséget é s
elhárítást vizsgálta. Ezzel összefüggésben 2015 decemberében a tagállamok elfogadták a
telephelyen kívüli veszélyhelyzeti felkészülésre és elhárításra vonatkozó tanács i
következtetések szövegét .

A klímapolitika terén a 2015. év legfőbb eseménye az ENSZ Éghajlatváltozás i
Keretegyezménye (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC )
Részes Felei konferenciájának 21., párizsi ülésszaka (2015. november 30. – december 12 .
COP21) volt, amelynek a fő célja egy átfogó, a fejlett és fejlődő 'országokra egyaránt
alkalmazható, ambiciózus, ösztönz ő , hatékony, igazságos, méltányos és jogilag kötelez ő erejű
(2020-tól végrehajtandó) megállapodás elfogadása volt, az eddig még be nem nyújtot t
tervezett nemzetileg meghatározott hozzájárulások benyújtása mellett . A felkészülés jegyében
a környezetvédelmi miniszterek a globális klímaváltozás 2020 utáni kezelésének tervér e
vonatkozó, a párizsi csúcson képviselendő egységes uniós álláspontról szeptember 18-án
következtetéseket fogadtak el . Ennek kereteit a 2014 . október 23–24-i európai tanácsi ülésen
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elfogadott, 2030-ig terjedő időszakra szóló éghajlat- és energiapolitikai keret adta . Végül
2015 . december 12-én egy olyan jogilag kötelező erejű , új megállapodást sikerült
elfogadni, amely alapján már minden Részes Fél kiveszi a részét a klímaváltozás elleni
harcból . A megállapodás fő célja a globális átlaghőmérséklet emelkedés 2 °C alatt tartása, d e
utalást tesz a 1,5 °C felé való törekvésre is . A megállapodás egyik kulcseleme a finanszírozás :
ösztönzi minden erre képes Részes Fél részvételét a nemzetközi klímafinanszírozásban ,
valamint támogatja a magánforrások szélesebb körű bevonását, nem csökkentve a közpénzek
szerepét . A december 18–19-i Európai Tanács következtetéseiben az állam-, illetv e
kormányfők üdvözölték a történelmi jelent őségű Párizsi Megállapodást . Az Európai Tanác s
felkérte a Bizottságot és a Tanácsot ; hogy 2016 márciusáig értékeljék a COP21 eredményeit ,
különös tekintettel azoknak a 2030-ig tartó id őszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai
keretet érintő vonatkozásaira, és kérte, hogy a következ ő lépések kidolgozásra kerüljenek .

A tagállamok minősített többséggel fogadták el a 2030-ig tartó id őszakra vonatkozó éghajlat -
és energiapolitikai keret részeként megjelent, az üvegházhatású gázok kibocsátás i
egységeinek Unión belüli kereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék (ET S
MSR) létrehozásáról és m űködtetésérő l, valamint a 2003/87/EK irányelv módosításáró l
szóló 2015/1814/EU határozatot . A tartalék 2018-ban jön létre, és 2019 . január 1-jétő l fog
működni . A tartalék célja a jelenlegi kvótatöbblet kezelése és a kibocsátás-kereskedelm i
rendszer ellenállóbbá tétele a kereslet és a kínálat egyensúlyproblémáival szemben a z
árverésre kerül ő egységmennyiség kiigazítása révén . A tartalék az árverésre kerülő éves
mennyiség kiigazítása révén fog működni egy objektív, előre meghatározott szabályokon
alapuló mechanizmusként . Az MSR a kvótaár stabilizálása által jelentős hatással lesz a
tagállami bevételekre, ipari és energetikai költségekre . Hazánk szerint nem sikerült
kiegyensúlyozott politikai megállapodást elérni . A tárgyalások során képviselt magyar
álláspont (a tartalék 2021-es bevezetése, a backloading és kiosztásra nem kerül ő egységek
tartalékon kívül maradása, a szolidaritási alapon kiosztásra kerülő egységek egészen 2030-i g
tartó érintetlenül hagyása, 10c derogációs egységek mentesítése a piac stabilitási tartalé k
működése alól, innovációs alap létrehozása a ki nem osztott egységekb ől) nagyobb
jogszabályi kiszámíthatóságot és pénzügyi biztonságot jelentett volna az ipari szerepl ők
részére .

d) Közlekedéspolitika

A 2013-ban közzétett ún. negyedik vasúti csomag fő célja az egységes európai vasúti térsé g
kialakítása előtt álló utolsó akadályok felszámolása . A hat jogalkotási javaslatból, háro m
hatásvizsgálatból és négy közleményből álló csomag három jogszabályt magában foglal ó
(vasúti átjárhatósági irányelv, vasúti biztonsági irányelv, az Európai Vasúti Ügynökségr ő l
szóló, ún. ERA rendelet) műszaki pillére tekintetében 2015 júniusában létrejött a
megállapodás az Európai Parlamenttel . A kompromisszum érdekében hazánk részér ő l néhány
kisebb jelentőségű kérdésben engednünk kellett a tárgyalások során . Ennek alapján el tudtuk
fogadni, hogy a Tanács által javasolt ötéves átmeneti id őt az Elnökség négy (3+1) , évre
csökkentse, viszont a díjak és költségek végrehajtási aktussal való elfogadása red line vol t
számunkra, amit végül az Európai Parlamenttel az egyeztetés nem változtatott meg. A
negyedik vasúti jogszabálycsomag politikai elemeire (az egységes európai vasúti térség
létrehozásáról, valamint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásokról szóló
tervezetek – politikai pillér) vonatkozóan 2015 októberében a Tanács általános megközelítés t
fogadott el, majd ezt követően megkezdődtek a trilógusok az Európai Parlamenttel .

2013 vége óta informális és formális találkozók keretében intenzív vita folyik az ún . közúti
árufuvarozási kabotázs tevékenység jöv őbeni szabályozási terveirő l, a közúti áruszállítási piac
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kiteljesedését akadályozó tényez őkrő l, így az ún. szociális dömpingr ő l és ezzel kapcsolatosan
a minimálbér-szabályozásnak a közlekedési ágazatban való alkalmazásáról . A nyugat-európai
tagállamok intézkedéseivel szemben folyamatosan ellenlépéseket teszünk, többnyir e
természetes szövetségeseinkkel együtt, annak érdekében, hogy a magyar fuvarozók é s
munkavállalók érdekei ne sérüljenek (V4+ nyilatkozatok, közös levél biztosoknak, EU pilo t
eljárás Németországgal szemben) . A téma több szakágazati politikát érint mind a tanácsi
formációkban, mind pedig a hazai szabályozásban (érintett tárcák : NGM, EMMI, NFM) . A
témakör horizontális jellegére tekintettel fontos megjegyezni, hogy a 2015 . decemberi
Tanácsülésen megvitatott kérdéseket az Elnökség eredetileg kizárólag a közlekedés ágazat i
szabályozási keretein belül (pl . a közúti piacra lépésnek vagy a szakmagyakorlásnak a
feltételei) kívánta tárgyalni . Azonban a miniszteri vita során olyan, nem közlekedés -
szakpolitikai kérdések is felmerültek, mint a kiküldetési irányelv és annak hatályának
értelmezése a nemzetközi közlekedés tekintetében, járművezetők bérszabályozásának kérdése ,
a szociális harmonizációs igény kapcsán a szociális koordináció . A tagállami hozzászólások a
korábbi megosztott álláspontokat tükrözték .

A luxemburgi elnökség kiemelten foglalkozott a kerékpáros közlekedéssel . A miniszterek
októberben informális találkozón vitatták meg a kerékpáros közlekedés népszer űsítését, annak
gazdasági, egészségügyi és közlekedésbiztonsági vetületei mentén kiemelve, hogy olya n
fenntartható közlekedési módozatról van szó, amit optimális módon szükséges integrálni a
közlekedési láncba a hatékony és fenntartható európai mobilitás kialakítása, a közlekedésse l
szemben felállított klímapolitikai célok teljesítése, és az egészséges életmód támogatása
érdekében. A találkozón lefolytatott eszmecsere eredményeként elfogadták az ún . luxemburgi
nyilatkozatot, amellyel a tagállamok kifejezték politikai elkötelez ődésüket a kerékpáro s
közlekedés, mint egy környezetbarát közlekedési mód támogatása mellett .

A víziközlekedés területén a Tanács általános megközelítést ért el a belvízi hajókra vonatkozó
műszaki követelmények megállapításáról, és megkezdődtek a háromoldalú egyeztetések az
Európai Parlamenttel .

e) Távközlés

Az infokommunikáció területén az Európai Bizottság 2013 . szeptember 11-én jelentette meg
az egységes távközlési piacra vonatkozó közleményét, valamint rendelettervezetét, amelynek
célja a 28 tagállam távközlési piacának egységesítése . A bizottsági javaslat a tagállamok
álláspontja szerint túl széleskörű , túl sok javaslatot tartalmaz, ezért a rendelettervezetrő l nem
alakult ki konszenzus, így a lett elnökség idején a tagállamok csak a roamingra, valamint a
hálózatsemlegességre vonatkozó részekrő l folytattak részletes vitát . Négy informális trilógust
követően 2015 júniusában sikerült megállapodni a roaming és a hálózatsemlegessé g
valamennyi nyitott kérdésében . Hazánk részér ő l az egyik legfontosabb kérdésben, a roaming
díjak eltörlésére vonatkozó dátumot illetően - a kompromisszum érdekében . - el tudtuk
fogadni a 2017 . június 15-ei időpontot . 2015 . november 25-én az Európai Parlament és a
Tanács elfogadta az hálózatsemlegességr ő l és a roaming díjak módosításáról szóló rendeletet.

Bár a bizottsági javaslat tanácsi határozat elfogadását javasolta, a tagállamok tanács i
következtetéseket fogadtak el a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 2015 . évi rádió-
távközlési világkonferenciáj án (WCR-15) képviselend ő uniós álláspontról . A rádió-távközlés i
világkonferencia célja az volt, hogy döntsön arról, hogy a rádióhullámok milyen módo n
kerüljenek meghatározásra, kiosztásra és alkalmazásra úgy, hogy ne okozzanak káro s
interferenciát a világszerte m űködő különböző vezeték nélküli szolgáltatások között . Mivel a
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tanácsi következtetési formával az Európai Bizottság nem értett egyet, így az Európai .Unió
Bíróságához fordult jogorvoslatért .

f) Vámügyek

A jelenlegi Közösségi Vámkódex (a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992 .
október 13-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet) helyébe lépő , a 2016 . május 1-tő l hatályos Uniós
Vámkódex (az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és a
tanácsi rendelet) a következ őket irányozza elő: kötelezővé teszi az adatok elektronikus
cseréjét és tárolását, egyszerűsíti és egységesíti a vámeljárásokat és vámalakiságokat —
bevezetéséhez szükséges bizottsági rendeletek 2015-ben elfogadásra és az informatika i
átmeneti rendelkezésekről szóló „átmeneti” felhatalmazáson alapuló rendelet kivételéve l
kihirdetésre kerültek . Utóbbi rendeletet a Bizottság 2015 . december 17-én elfogadta és 2
hónapos határidővel megküldte a Tanács és az Európai Parlament részére kihirdetés el ő tt i
vizsgálatra.

Az Unióban a vámjogszabályok közvetlenül hatályos rendeletek révén teljes körűen
harmonizáltak, végrehajtásuk azonban a tagállamok nemzeti jogának hatálya alá tartozik .
Következésképpen a vámjogszabályok végrehajtására huszonnyolc különböző
jogszabályrendszer alapján, különböző közigazgatási és jogi hagyományok szerint kerül sor .
Ezt a kettőséget hivatott feloldani a,vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókr a
vonatkozó uniós jogi keretrő l szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv iránti javaslat . Az
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 2015 . június 16-i napirendjén szerepelt a javasla t
visszavonását célzó, brit kezdeményezésű , Moskovici -biztosnak küldend ő levélhez történő
magyar csatlakozás támogatása . Az aláíró tagállamok szerint egy olyan új javaslatra va n
szükség, amelynek a jogalapja, a hatálya és a tartalma tekintetében is egyértelm űsíti, hogy a
vámjogi szankciórendszer közelítése nem büntetőjogi, hanem igazgatási jellegű, így az
magyar részről csak a vámeljárás területén keletkeztetne harmonizációs kötelezettséget . A
Bizottság által az irányelvr ő l megrendezett 2015 ." december 16-i workshop-on elhangzotta k
szerint a Bizottság nem kívánja visszavonni a tervezetet, azt napirenden kívánja tartani úgy ,
hogy a gazdálkodóktól és a tagállami szakértőktő l érkező újabb input felhasználásával, azt
átdolgozva megpróbálja mihamarabb elfogadtatni . y

Az európai uniós feldolgozóipar versenyképességének javítása céljából az autonó m
vámkontingensek megnyitásáról és kezelésér ő l szóló 1388/2013/EU tanácsi rendelet egyes, az
EU-ban nem elegendő mennyiségben el őállított, ipari felhasználásra kerül ő termék esetében 0
%-os, vagy csökkentett vámtétel melletti vámkontingensek megnyitását irányozza el ő . A
rendelet felülvizsgálata félévente történik (a módosítások január 1-jét ő l, illetve július 1-jét ő l
alkalmazandók), az új, módosuló vagy törlésre kerül ő vámkontingensekre az Európa i
Bizottság vagy a tagországok tesznek javaslatot . Az európai uniós feldolgozóipar
versenyképességének javítása céljából 'az autonóm vámfelfüggesztésekről szóló
1387/2013/EU tanácsi rendelet egyes, az EU-ban nem gyártott, ipari felhasználásra kerül ő
termék esetében részleges vagy teljes vámfelfüggesztést rendel el . A beérkező gazdálkodói
kérelmek alapján a rendelet felülvizsgálata- félévente történik (a módosítások január 1-jét ő l ,
illetve július 1-j étő l alkalmazandók) .

Kína és az EU kiemelt kereskedelmi kapcsolataiban az uniós és a kínai vámhatóságok egyi k
legjelentősebb kihívása az ellátási lánc biztonsága . A Gyors és biztonságos kereskedelmi
utak/Smart and Secure Trade Lane (SSTL) projekt e kihívásnak a tengeri konténerekné l
alkalmazott biztonsági intézkedések tesztelésével, a vámhatóságok közötti adatcser e
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javításával, a vámellen őrzések és a gazdálkodói programok kölcsönös elismerésével, illetve a
közös kockázatkezelési szabályok meghatározásával kíván megfelelni, melyek révén a
partnerek közötti gyors és akadálymentes áruforgalomban szállított áru a polgárok számár a
egészséges és a környezet számára biztonságos marad . A projekt uniós keretet biztosít a
projektben résztvevő tagállam és Kína közötti bilaterális vámkapcsolatoknak. A 2006-ban
indult projekt 2016-ban induló 3 . fázisa a projekt hatókörét a tengeri szállításon kívül a vasút i
és légi vámkezel ő helyekre is kiterjeszti, lehetőséget adva a tengeri kikötőkkel nem
rendelkező tagállamok számára is a csatlakozásra, különös tekintettel a vasúto n
Magyarországra érkező kínai áruk (várhatóan) folyamatosan növekv ő tendenciájára. 2015 .
június 30-án az EKTB jóváhagyta a magyar csatlakozást, melyet a Vámunió
munkacsoportban jelenttetünk be, megfigyel ői státuszt kapva a munkacsoport ülésein . A
projekthez történő csatlakozás összhangban van Magyarországnak a keleti nyitás és a Kínáva l
való együttm űködés prioritása mellett elkötelezett külpolitikájával, és a gazdasági nyitás
szerves részévé válhat .

Az Egészségügyi . Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének (FCTC) a
dohánytermékek jogellenes kereskedelmének felszámolásáról szóló Jegyzőkönyve bevezeti a
nyomon követési rendszert (Tracking and Tracing), mely az egyes dohánygyártmányo k
egyedi azonosítása révén teszi lehet ővé a termékek nyomon követését, illetve az , illegális
kereskedelem felderítését, a kereskedelmi lánc azon pontjainak azonosítását, ahol a termékek
letérnek a legális pályáról . Mivel a Jegyzőkönyv több cikke is kizárólagos uniós hatáskörbe
tartozik, az EU köteles azt aláírni. A Vámunió tanácsi munkacsoport 2015-ben több
alkalommal is megvizsgálta és jóváhagyta a Jegyz őkönyv Európai Unió általi aláírásár a
történő felhatalmazáshoz szükséges tanácsi határozatokat, melyek jelenleg a Tanács által i
elfogadásra várnak. Az EU ösztönzi a tagállamokat, hogy ratifikációját követ ően gyorsítsák
fel saját ratifikációs eljárásaikat, mivel a hatálybalépés 40 fél ratifikációjához kötött .

A Vámegyüttm űködési tanácsi munkacsoport keretében magyar vezetéssel megvalósult 7 . 9
akció az Európai Unióban elérhető , illetve szükséges vámrendészeti területhez kapcsolód ó
képzések felmérésérő l szólt. A csaknem kétéves projekt eredményeként megszületett végs ő
jelentés tartalmazza a Vámrendészeti Képzési Katalógust, amelyben mintegy nyolcvan olya n
képzés található, amely jelenleg is elérhető . A projekt felmérte a képzési igényeket is, é s
javaslatokat fogalmazott meg a Tanács számára . Ezen javaslatok között szerepel például a
képzési igények és a képzési kínálat rendszeres felmérése és közzététele, illetve a szorosab b
együttműködés a Tanács, az Európai Bizottság, a tagállamok és más nemzetközi szérvezetek
között .

a) Oktatás, szakképzé s

Az oktatás területén a lett elnökség célja annak hangsúlyozása volt, hogy milyen jelent ős
szerepet játszik az oktatás és képzés a gazdasági növekedés elősegítésében . Ennek érdekében
az EU 2020 és az Oktatás és képzés 2020 (ET 2020) stratégiai keretrendszer szorosab b
összekapcsolására törekedtek . Folytatódott a munka a felsőoktatás nemzetközisítésének
területén Európa és Ázsia közötti nemzetközi együttműködés fokozásával, amelynek egyik
eszköze volt az 5 . Ázsia-Európa (ASEM) oktatási miniszteri találkozó megrendezése
Rigában. A bolognai folyamat előmozdítását szolgálta a Bologna miniszteri konferenci a
megrendezése (Jereván, Örményország) .
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A lett elnökség rá kívánt mutatni a kisgyermekkori nevelés és az általános iskolai oktatás
szerepére a kreativitás, innováció és digitális készségek fejlesztésében, valamint fontosnak
tartotta annak megvitatását is, hogy hogyan lehet az iskolák szerepét kiterjeszteni annak
érdekében, hogy biztosítsuk a hozzáférést a min őségi oktatáshoz . Ezzel az elnökség a
kisiskolák megőrzésére, a közösségi igényeknek megfelel ő bővítésükre szerette volna
irányítani a tagállamok figyelmét .

2015 . március 17-én, a januári franciaországi terrorcselekményekre válaszul informáli s
oktatási miniszteri találkozóra került sor Párizsban . A találkozó eredményeként a résztvev ők
közös 'nyilatkozatot fogadtak el az állampolgárság és az olyan közös értékek, mint • a
szabadság, tolerancia és diszkriminációmentesség oktatás általi fejlesztésérő l . Az Oktatási ,
Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Tanács (a továbbiakban: OIKS Tanács) 2015 . május 18-i é s
november 23-i ülésein a tagállamok oktatási miniszterei ismét hangsúlyozták a nyilatkozatba n
foglaltak fontosságát és elkötelezettségüket az abban foglaltak megvalósítására ; különböző
uniós eszközök segítségével (Erasmus+ program forrásai, új ET2020 szakért ő i munkacsoport
létrehozása) .

A luxemburgi elnökség az oktatás területén az inkluzív, min őségi oktatásra helyezte a
hangsúlyt, azzal a központi gondolattal, hogy minden gyermek és fiatal minőségi oktatást
kaphasson. A minőségi oktatásnak és a társadalmi felzárkózás és a sokszín űség
támogatásának elvét is magában kell .foglalnia. A miniszterek tanácsi következtetéseke t
fogadtak el az iskolai eredményesség el ősegítésérő l és a korai iskolaelhagyás megelőzésérő l .
Magyarország számára a korai iskolaelhagyás csökkentése fontos célkit űzés. Magyar részrő l
előremutató intézkedések történtek a 2012-2015-ig tartó id őszakban, amelyet a z
országspecifikus ajánlások változásai is mutatnak : a 2015. évi országspecifikus ajánlásokbó l
kikerült a korai iskolaelhagyásra való utalás . 2014 végén elfogadásra került a „Végzettség
nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia”, a korai jelzőrendszer törvényi szintű
szabályozásra került, a Kormány kidolgozta a cselekvési tervet, a gyakorlatba való átültetés ,
illetve a megvalósítás jelenleg is zajlik . A 2015. novemberi OIKS Tanácson a miniszterek
elfogadták a Bizottság és a Tanács közös jelentését, amely tartalmazza az Oktatás és képzé s
2020 stratégia félidei értékelését és a következ ő 5 éves időszak prioritásait .

A szakmai képesítésék elismerésér ő l szóló 2005/36/EK irányelv felülvizsgálatát követően
az Európai Bizottság a 2013 . október 2-án kiadott közleményében arra szólította fel a
tagállamokat, hogy nemzeti szinten kezdjék meg a szabályozott szakmákra vonatkoz ó
képesítési követelmények, valamint a fenntartott tevékenységek körének felülvizsgálatát . A
közlemény tartalmaz egy ütemtervet is, amely felkérte a tagállamokat, hogy 2016 januárjái g
dolgozzák ki nemzeti cselekvési terveiket . A cél, hogy a tagállamok tevékenyen vizsgálják
felül és korszerűsítsék a szakmákhoz vagy szakmai címekhez való hozzáférést meghatároz ó
képesítésekre vonatkozó szabályozásukat . A tagállamoknak 2016. január 18-ig Nemzeti
Cselekvési Tervet (NCST) kellett készíteniük, amely szakterületenként átfogóan mutatja be a
fennálló szabályozást, valamint a felülvizsgálat eredményeit, továbbá — ahol az adot t
szaktárca szükségesnek látta - cselekvési tervet határoz meg . A Bizottság közleményében
meghatározott ütemtervnek megfelelően, Magyarország részérő l 2015 áprilisában határidő re
benyújtottuk a Bizottság felé az els ő klaszterbe tartozó szabályozott tevékenységekre
(szakmákra) vonatközó — az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) által íráso s
eljárásban jóváhagyott — NCST angol nyelvű változatát . A szabályozott tevékenységek
(szakmák) két klaszterét együtt vizsgáló, átfogó szemléletű NCST kialakítása jelenleg is tart ,
az EKTB és a Kormány jóváhagyását követőén kerül benyújtása az Európai Bizottság felé .
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2015 februárjában az Európai Bizottság illetékes tanácsadó bizottsága elfogadta a Magya r
Képesítési Keretrendszer Viszonyítási Jelentését, amellyel hazánk teljesítette az Európa i
Parlament és a Tanács az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszeréne k
létrehozásáról szóló (2008 . április 23 .) ajánlását .

b) Ifjúságügy

A lett elnökség kidolgozta a 2014–2015-ös időszakra szóló uniós ifjúsági munkaterv
végrehajtását, különösen a szektorközi megközelítés politikaformálásban betöltött szerepéne k
fejlesztését illetőleg. Szintén tanácsi következtetéseket fogadtak el az ágazatok közt i
szakmapolitikai együttm űködés megerősítéséről a fiatalokat érintő társadalmi-gazdasági
kihívások hatékony kezelésének érdekében . Az EU ifjúsági konferenciája a fiataloknak a
demokratikus életben való politikai részvételére fókuszált, ez volt a témája a tanácsülése n
folytatott eszmecserének is . A Keleti Partnerség országainak fiataljaival való, együttm űködés
erősítése céljából a lett elnökség volt a házigazdája a második Keleti Partnerség Ifjúság i
Fórumának . Az olasz-lett-luxemburgi elnökségi trió során a fiatalok helyzetbe hozása volt a
strukturált párbeszéd témaköre . A témakör aktívan koncentrált a fiatalok jogokhoz val ó
hozzáférésének kérdésére, valamint politikai részvételük el őmozdítására . A lett elnökség
során a miniszterek tanácsi következtetéseket fogadtak el a horizontális szakpolitika i
együttműködésnek a fiatalokat érintő társadalmi-gazdasági kihívások hatékony kezelésér ő l és
az ifjúsági munkának a társadalmi kohéziót el őmozdító erősítésérő l, valamint az ágazato k
közti szakmapolitikai együttműködés megerősítése a fiatalokat érintő társadalmi-gazdaság i
kihívások hatékony kezelésének érdekében .

A luxemburgi elnökség az ifjúságügy területén prioritásként határozta meg a fiatalok
ösztönzését a politikai életben való részvételre . Célkitűzésük volt továbbá a 2016-2018-as
időszakra vonatkozó uniós Ifjúsági Munkatérvr ől készített állásfoglalás elfogadása . A
munkaterv vonatkozásában az elnökség azt kívánta elérni, hogy európai szinten meger ősítse
az együttműködést az ifjúságügy területén, és megoldásokat kínáljon az újszer ű kihívásokra ,
különös tekintettel a radikalizálódásra, a társadalom peremére szorulásra. A luxemburgi
elnökség megvitatta továbbá az ifjúságpolitika terén megújított európai együttm űködésrő l
(2010-2018) szóló közös jelentést . Az elnökség által szervezett találkozók vonatkozásában az
EU-Kína Szeminárium (2015. szeptember 14-16., Brüsszel), illetve az Európai Oktatási ,
Képzési és Ifjúsági Fórum (2015. október 19-20 ., Brüsszel) igényelt fels ővezetői szintű
részvételt . A luxemburgi elnökség során a miniszterek elfogadták a 2015 . évi közös jelentés t
az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés megújított keretének végrehajtásáró l
(2010-2018), továbbá a fiatalok európai demokratikus . életben való politikai részvételének
erősítéséről szóló, valamint az Európai Unió 2016-2018-as id őszakra vonatkozó Ifjúsági
Munkatervérő l szóló tanácsi állásfoglalást.

c) Sport

A sport területén négy fő témát tárgyalt a lett és luxemburgi elnökség 2015 során . Mindké t
elnökség az oktatási és sport szakterületek határán elhelyezked ő témát választott prioritásként ,
a lett elnökség az alulról szervez ődő sportnak a transzverzális készségek – els ősorban a
fiatalok körében történő – fejlesztésében betöltött szerepét vizsgálta, a luxemburgi elnökség " a
gyermekek motoros készségeinek, testmozgásának és sporttevékenységeinek el őmozdításáról
fogadott el tanácsi következtetéseket .
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Mindkét elnökségi féléven átívelt a tanácsi határozatok tárgyalása az Európa Tanác s
Sportmérkőzések Manipulálása Elleni Egyezményének EU nevében történ ő aláírásáról. Az
elnökségek célja a tagállamok egyetértésének elérése volt, ezáltal felhatalmazva az-EU-t a z
Egyezmény aláírására, ám ezt Málta egyértelmű csatlakozási szándék ellenessége miatt ne m
sikerült elérni . Magyarország számára továbbra is prioritást jelent az Egyezmény aláírása é s
ratifikációja, mely aktusokra a Kormány 2017/2015 . (XII . 29.) határozata ad felhatalmazást .
A második félévben megerősítették továbbá a Doppingellenes Világszervezetben (WADA)
jelenleg fennálló EU képviseleti rendszert, amelyet 2018-ban vizsgálnak újra felül .

d) Kultúra és audiovizuális ügye k

A lett elnökség a kulturális és kreatív szektor vonatkozásában folytatta a munkát az Európ a
2020 félidei felülvizsgálatához kapcsolódóan. Az elnökség célja az volt, hogy `a kultúra ne
csak a növekedés eszközeként jelenjen meg, hanem fejlesztési célként is . A Lettországban
megrendezésre került Creativity Week rendezvénysorozat keretében szervezett konferenciá k
felhívták a figyelmet a kulturális és kreatív iparágak szakpolitikákon átível ő jellegének pozitív
hatására. Ehhez kapcsolódóan az OIKS Tanács ülésén tanácsi következtetéseket fogadtak el a
kulturális, kreatív ágazatoknak az innovációt, a gazdasági fenntarthatóságot és a társadalm i
befogadást ösztönz ő kölcsönhatásairól . Magyar részrő l is egyetértettünk a kulturális és kreatí v
szektorok más ágazatokhoz való kapcsolódási pontjainak feltérképezésével és ösztönzésével ,
a figyelem felhívásával a már meglév ő kapcsolódási pontokra, továbbá az egyéb
szinergialehet őségekre. A Tanácsülésen a miniszterék szintén elfogadták a 2019. évi
bulgáriai és olaszországi Európa Kulturális Fővárosa kijelöléséről szóló tanácsi
határozatot, a címet 2019-re Plovdiv és Matera városai nyerték el .

A félév folyamán elemz ő munka zajlott a kulturális kormányzásról szóló, 2012. novemberi
tanácsi következetések tagállami végrehajtásának 'áttekintéséről (kulturális statisztikák é s
kutatások, a kultúra beágyazása más szakterületekbe, a köz- és a magánszféra között i
együttműködések és a részvételen alapuló kormányzás megvalósításának állása), amelyr ő l az
elnökség a Tanácsülésen tájékoztatást adott . A félév során nagy hangsúlyt kapott az iraki és
szíriai műtárgyak rombolása elleni, a kulturális örökséget védelmező , összehangolt EU- s
fellépés témája, amelyhez kapcsolódóan olasz kezdeményezésre Milánóban miniszteri szintű
konferenciát szerveztek, és nyilatkozatot fogadtak el . A lett elnökség alatt a miniszterek
elfogadták az innovációt, . a gazdasági fenntarthatóságot és a társadalmi befogadás t
ösztönző kulturális és kreatív összekapcsolódásokról szóló tanácsi következtetéseket.

A luxemburgi elnökség fő célkitűzése volt a kultúra szerepének hangsúlyozása az E U
külkapcsolataiban, különös tekintettel a. nemzetközi fejlesztési együttműködési aspektusokra
– kapcsolódva a 2015 . évi Fejlesztés Európai Évéhez . A Fejlesztés Európai Éve (EYD2015 )
nemzeti munkaprogramjának keretében országszerte hét civil szervezet , százhuszonhárom
programja valósult meg . (A rendezvények iránti érdeklődést növelte a nemzetközi fejlesztés i
együttműködés témakör aktuális vonatkozásai (migráció) és 2015 kapcsolódó ,
nagyjelentőségű nemzetközi csúcstalálkozói iránti kiemelt médiafigyelem. A kultúra
külkapcsolatokban betöltött szerepének témájában a miniszterek tanácsi következtetéseke t
fogadtak el . Magyarország részérő l támogattuk a témafelvetést . A kultúra és a külkapcsolato k
kérdésköre 2007 óta a Tanács tevékenységének egyik prioritása, többek között a , 2011-es
magyar elnökség is kiemelten kezelte a témát, a kultúra szerepének hangsúlyozását a
külkapcsolatokban, valamint a konfliktusmegel őzésben és béketeremtésben . A kulturális
miniszterek szintén elfogadták a 2015-2018-as kulturális munkaterv módosításáról szóló
következtetéseket a kultúrák közötti párbeszéddel kapcsolatos prioritás tekintetében, amely a
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menekültválságra hivatott választ adni . Az elfogadott dokumentum alapján informáli s
munkacsoport fogja vizsgálni a migránsok és menekültek társadalomba való integrálásána k
lehetőségeit a kultúra és a művészetek segítségével . A Tanácsülésen eszmecsere zajlott a
kulturális örökségnek a konfliktuszónákban történ ő elpusztítása és tiltott kereskedelm e
elleni egységes (uniós szintű) fellépés lehetőségeiről, a vita eredményeit elnökség i
nyilatkozatban összegezték . A miniszterek tanácsi következtetéseket fogadtak el a kultúráró l
az Európai Unió külkapcsolataiban, különös tekintettel a fejlesztési együttm űködésre .

A tagállamok 2014 decemberében fogadták el az „Európai audiovizuális politika a digitáli s
korban” c . tanácsi következtetéseket, amelyben felkérik a Bizottságot az audiovizuáli s
médiaszolgáltatásokról szóló irányelv (AVMS) felülvizsgálatára . Az AVMS irányelv
felülvizsgálatára vonatkozó kezdeményezés a 2015 . május 6-án megjelent Európai Digitáli s
Egységes Piaci Stratégia intézkedési javaslatainak egyike . A Bizottság 2015. július 6. és
szeptember 30. között nyilvános konzultációt tartott a felülvizsgálatról . A beérkezett válaszok
alapján beazonosították a felülvizsgálat kapcsán körvonalazódó irányvonalakat, a Bizottsá g
2016 II . negyedévét jelölte meg a konkrét javaslat benyújtását illet ően .

e)

	

Egészségüg y

A lett elnökség prioritása volt az orvostechnikai eszközökr ő l szóló rendelet-tervezetekkel
kapcsolatban tanácsi megállapodás elérése, továbbá az alkohollal kapcsolatos politikák és az
egészséges táplálkozás . A luxemburgi elnökség az egészségügy területén az európai
polgárokat középpontba állító átfogó témájával összhangban a beteg és az innováció állt a z
elnökségi program középpontjában . Ezen belül kiemelten kezelték az orvostechnika i
jogszabályok tárgyalásának továbbvitelét és lehetőség szerinti lezárását, az alkohol álta l
okozott károk csökkentését, személyre szabott orvoslást, demencia kérdését, az ebol a
járvánnyal kapcsolatban levonható következtetéseket és a határon átnyúló egészségügy i
ellátásról szóló irányelv végrehajtását .

Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai eszközökrő l szóló rendelet -
tervezetek 2012-ben jelentek meg, és közvetlenül hatályos rendeleti formában biztosítanák a
jelenlegi kereteket felváltó egységes szabályozást az orvostechnikai eszközök területén . A
javaslatok főbb célja - az egészség és biztonság legmagasabb szint ű védelme mellett - a
biztonságos, hatékony és innovatív orvostechnikai eszközök forgalomba hozatala, melyek
egyaránt könnyen elérhetőek a betegek, fogyasztók és egészségügyi szakemberek számára ,
továbbá a bels ő piac zökkenőmentes működése, az EU versenyképessége és fenntartható
környezet az orvostechnikai eszközök innovációja területén . A lett elnökség általános
megközelítést ért el a Tanácsban, így a luxembourgi elnökség megkezdhette a trilógus
tárgyalásokat .

Megállapodás 2015 decemberéig nem született, így a luxemburgi elnökség előrehaladás i
jelentése után a tervek szerint a holland elnökség zárja le a trilógust . Jóllehet számo s
politikailag fontos nyitott kérdés van, a tárgyalások sikeressége igazából az alábbi területeke n
történő megállapodáson múlik : a genetikai vizsgálatok és tanácsadás etikai szabályozása, a
veszélyes anyagok kivezetése az orvostechnikai eszközgyártásból, illetve a
felelősségbiztosítás kérdésköre . Magyarország számára fontos, hogy a jövőbeni szabályozás a
betegbiztonság garantálása mellett ne lehetetlenítse el a kis- és középvállalkozásokat .

A luxemburgi elnökség során a miniszterek tanácsi következtetéseket fogadtak el az alkohol
okozta károk csökkentésérő l . Az Európai Bizottság 2006-ban fogadott el utoljára uniós
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alkoholstratégiát, amely 2012-ben lejárt . Az Európai Parlament 2015 áprilisában felhívta a
Bizottságot egy új stratégia kidolgozására . A 2015 decemberében elfogadott tanácsi
következtetések fő üzenete a Bizottság felkérése volt, hogy 2016-ig nyújtson be egy új
uniós szintű alkoholstratégiát . A dokumentum felhívja a figyelmet olyan káros új
jelenségekre is, mint a fiatalok körében terjedő „heavy episodic drinking” (rövid idő alatt
nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása), és javasolja a fiatalok alkoholmarketingnek val ó
kitettsége csökkentését .

Az Európai Parlament és a tagállamok sürgetése ellenére a Bizottság kitart álláspontja mellett ,
miszerint támogatni fogja a tagállamokat nemzeti alkoholpolitikáik végrehajtásában, folytatj a
az uniós finanszírozású programokat, illetve érvényesíteni kívánja az egészségvédelm i
szempontokat valamennyi uniós politikában, azonban nem készít külön alkoholstratégiát . A
személyre szabott orvoslás témájában szintén tanácsi következtetések elfogadására kerül t
sor . Ennek célja egy kutatás és innováció-alapú térség kialakulásának el ősegítése, a betege k
legújabb terápiás lehetőségekhez, gyógyszerekhez megfelel ő időben történő hozzáféréséne k
biztosítása. A demenciával élő személyek .támogatásáról témában elfogadott tanács i
következtetések hangsúlyozza a megel őzés, a kockázatok csökkentése, a korai felismerés, az
időben történő diagnosztizálás, a diagnózist követő támogatás fontosságát, a
multidiszciplináris szakértelem jelent őségét, a demenciával élő személyek joga i
előmozdításának fontosságát, az e-egészségügyi alkalmazások lehetőségeinek kihasználását, a
legjobb gyakorlatok megosztásának hozzáadott értékét .

A nyugat-afrikai ebola járvány közegészségügyi tanulságairól szóló tanácsi következtetése k
a tanulságok levonása érdekében készített összegzés, célja a határon átívelő súlyos
egészségügyi veszélyekről szóló 1082/2013/EU határozatban rögzítettek meger ősítése, a
határozat által jogi alapokra helyezett Egészségügyi Biztonsági Bizottság szerepének
megerősítése, a szektorok közötti együttműködés további javítása. A dokumentum kitér a z
Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető szerepére, illetve a folyamatban lév ő WHO
reformok támogatásának fontosságára, továbbá a tagállamokat felhívja kapacitásai k
fenntartására a vészhelyzetek alatt és között . Kiemelendő , hogy mind lett, mind luxemburg i
elnökség alatt sor került miniszteri szintű eszmecserére a migrációnak az egészségügy i
ellátórendszerre gyakorolt hatása kapcsán .

f)

	

Foglalkoztatáspolitika, munkajog

A 2015 . év folyamán hivatalban levő elnökségek kiemelt figyélmet fordítottak a befogadó
munkaerőpiac és a munkahelyi egészség és biztonság témakörének. A két téma
tekintetében tanácsi következtetések kerültek elfogadásra mind a lett, mind a luxemburg i
elnökség alatt .
A folyamatban levő jogalkotási dossziékban mind a lett, mind a luxemburgi elnöksé g
komoly előrehaladást ért el .

A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típus ú
munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európa i
platform létrehozásáról szóló határozat-tervezet kapcsán 2014 októberében elfogadot t
általános megközelítést követ ően az EP-vel való trilógusok 2015 júniusában a lett elnöksé g
alatt megkezdődtek. Végül tíz informális trilógust követően, a luxemburgi elnökség alatt a
társjogalkotók előzetes megállapodásra jutottak a 2015 . november 11-i utolsó tárgyalási
fordulójukon . Kiemelt magyar érdek volt az EP-vel való tárgyalások során is, hogy az
általános megközelítésben már elért, számunkra fontos kérdés, mégpedig, hogy a tagállamok t
saját igényeiknek megfelel ően dönthessenek, hogy mely kezdeményezésekben kívánna k
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részt venni, megmaradjon a tervezetben . Ezt a hasonló állásponton lévő tagállamokkal sikerül t
elérnünk .

A munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáférésérő l és a munkaerőpiacok
további integrációjáról (EURES) szóló rendelet-tervezet tárgyában 2014 decemberében
elért általános megközelítést követően a lett és luxemburgi elnökség az EP-vel tizeneg y
trilógust folytatott le . Elfogadtuk az EP-vel kötött kompromisszum eredményeként kialakul t
végső szövegtervezetet, mivel a rendelet általános célkit űzése az, hogy az EURES-hálóza t
hatékony eszköz legyen az EU-n belüli munkavállalói mobilitásban érdekelt minde n
álláskereső és munkáltató számára .

A szakpolitika szempontjából két igen fontos dokumentum is elfogadásra került a lett é s
luxemburgi elnökség alatt . Az első a foglalkoztatási iránymutatások elfogadása : ezt a
tagállami foglalkoztatáspolitikák számára zsinórmértékként szolgáló, az egysége s
iránymutatások részét képező dokumentumot 2010 óta el őször vizsgálták felül a tagállamok ,
és a 2015 . október 5-i tanácsülésen fogadták el a módosított szöveget . Az iránymutatások
jórészt továbbviszik a korábbi iránymutatásokban kijelölt irányt, ám rövidebb formában, a z
általuk kijelölt négy célkitűzés a munkaer ő iránti kereslet fellendítése, a munkaerő kínálat ,
készségek és kompetenciák növelése, a munkaer őpiac működésének növelése, fokozása és a
társadalmi befogadás erősítése és a szegénység elleni küzdelem, valamint az esélyegyenl őség
támogatása .

A másik dokumentumot a 2015 . december 7-i tanácsülésen fogadták el a tagállamok, amikor
politikai megállapodás született a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci
integrációjáról szóló tanácsi ajánlás kapcsán . A javaslat konkrét intézkedéseket fogalmaz
meg a tartósan munkanélküli személyeknek nyújtott, a munkaer őpiacra való visszatérést
elősegítő szolgáltatások megerősítése érdekében : a tagállamoknak ösztönözniük kell az
álláskeresők foglalkoztatási szolgálatoknál történ ő regisztrációját, a nyilvántartásba vet t
tartósan munkanélküli személyeket részletes, személyre szabott értékelésben és tanácsadásba n
kell részesíteniük, valamint az érintetteknek munkaer őpiaci integrációs megállapodás
megkötésének lehetőségét kell felkínálniuk legkésőbb, amikor esetükben a munkanélküliként
töltött időszak eléri a tizennyolc hónapot . Kiemelt magyar érdek volt a tárgyalások során ,
hogy kihangsúlyozzuk az ajánlás nem kötelez ő jellegét, illetve, hogy a tagállamok
szabadon választhassák meg az ajánlásban foglaltak teljesítésének eszközeiket . Erre irányul ó
törekvésünk bekerült a szövegbe .

Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a brit reformigényekhez való kapcsolódás miat t
elmaradt, és 2016 tavaszára halasztódott az ún. Foglalkoztatási Mobilitási csomag 201 5
decemberére tervezett nyilvánosságra hozatala, amely a migráns munkavállalók szociáli s
biztonsági koordinációjáról szóló 883/2004/EK rendelet els ő felülvizsgálatát, illetve a
96/71/EK (kiküldetési) irányelv célzott felülvizsgálatát foglalná magában .

g)

	

Szociális ügye k

A lett elnökség programjában a főbb szociális prioritások a következ ők voltak : a befogadó
növekedés mindenki számára tegye lehetővé a foglalkoztatásban, oktatásban és képzésbe n
való részvételt, biztosítsa, hogy mindenki azonos esélyekkel részesüljön a hatékony é s
hatásos, megfelel ő és fenntartható szociális védelmi rendszerekb ő l . Az elnökség kiemelte n
kezelte a befogadó és fenntartható munkaerőpiaci részvételt, különös hangsúlyt fordítva a
munka minőségére és a tartós munkanélküliség kezelésére, a fogyatékossággal él ő
személyek helyzetére, illetve az egészséges életmódra, mint alapvető értékre. Mindez a
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tudásalapú gazdaságban, a min őségi humán er őforrás által vezérelt uniós
versenyképesség javításával érhető el .

Kiemelt prioritás volt az Európa 2020 Stratégia félidei felülvizsgálata, különös tekintette l
az országspecifikus ajánlásokkal összefüggő strukturális reformok végrehajtására, továbbá
a foglalkoztatási és szociális számszerűsített célkitűzések elérését célzó folyamat
biztosítására. A GMU szociális dimenziójának erősítése kapcsán az elnökség a szociáli s
párbeszéd szerepét, a reformok sikeres és zökkenőmentes végrehajtása érdekében a szociáli s
partnerek bevonását hangsúlyozta . A szociális védelmi politikák alakulására é s
monitorozására, különösen a jó minőségű szociális szolgáltatásokkal és a társadalmi
befogadással kapcsolatos korábbi uniós szint ű párbeszédre alapozva 2015 júniusában a
kitagolással foglalkozó elnökségi konferenciát rendeztek . A lett elnökség a
fogyatékosságügy területén egy új megközelítéssel – az egészségügyi modellt ő l a szociáli s
modell felé való elmozdulásával – kapcsolatos kihívásokra fókuszált, a májusba n
megrendezésre került, a fogyatékos gyermekek jogaival és a fogyatékos személyek munkaerő -
piaci részvételével foglalkozó magas szintű konferencia eredményeivel hozzájárulva az E U
Fogyatékosságügyi Stratégia (2010-2020) végrehajtásához .

A nők és férfiak közötti egyenlőséget illetően a nők munkaerőpiaci részvétele több
szempontból – így az idősödő társadalom kihívásainak, az időskori szegénység, a neme k
közötti egyenl őtlenségék kezelése, illetve az Európa 2020 Stratégia foglalkoztatási é s
szociális számszerűsített célkitűzéseinek elérése miatt is – különös fontossággal bír . A téma
szerepelt a nemek közötti egyenl őséggel foglalkozó magas szintű munkacsoport januári
ülésének napirendjén, továbbá a Bizottság által elkészített, az öregségi nyugdíja k
megfelelőségével foglalkozó jelentésre alapozva az elnökség a nyugdíjak területén meglévő
nemek közötti szakadékról szóló tanácsi következtetéseket készített el ő . A miniszterek
továbbá tanácsi következtetéseket fogadtak el a munkahelyi egészség és biztonság, a
befogadó munkahelyek, valamint a nemek közötti nyugdíjszakadék témájában. Az
egyenlő bánásmód témakörén belül mindkét elnökség folytatta a személyek közötti, vallásr a
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekinte t
nélküli egyenl ő bánásmód elvének végrehajtásáról szóló (ún . horizontáli s
antidiszkriminációs) irányelvtervezet tárgyalását.

A luxemburgi elnökség kiemelten kezelte a válság után az emberekbe való befektetést,
valamint a gazdasági növekedés és a foglalkoztatás növelésének el ősegítését, a minőségi és
megfelelő munkahelyek létrehozását, továbbá a szociális tripla „A” minősítés elérését és a
szociális kormányzás, a szociális dimenzió megerősítését. E tárgyban miniszteri szintű
eszmecserét tartottak, majd tanácsi következtetéseket fogadtak el . Ennél fontosabb azonban,
hogy megpróbálták meghonosítani a „szektoriális eurócsoport” formációj át, azaz informáli s
tanácskozást szervezetek az eurózóna tagállamok foglalkoztatási- és szociális minisztere i
számára, a 2015 . októberi formális tanácsülés el őtti reggeli során. Ez a koncepció a nem-
eurózóna tagállamok (közte Magyarország) egyöntet ű ellenkezését váltotta ki, akik közö s
levélben adtak hangot abbéli meggy őződésüknek, hogy a foglalkoztatási- és szociális témáka t
a 28 tagállam bevonásával kell tárgyalni .

Folytatódott a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a neme k
közötti egyensúly javításáról és kapcsolódó intézkedésekrő l szóló (ún. „női kvóta' )
európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet tárgyalása, azonban a már korábban fennáll ó
blokkoló kisebbség – melynek S Magyarország is tagja – ellenállása miatt a decemberi
tanácsülésen a miniszterek nem érték el az általános megközelítést . Visszavonásra került az
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Európai Parlament és a Tanács irányelvtervezete a várandós, a gyermekágyas vagy szoptat ó
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző
intézkedések bevezetésér ő l szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv módosításáról .

A luxemburgi elnökség tanácsi következtetéseket és tanácsi határozatot fogadott el a
következő témákban:
• a nyugdíjak megfelelőségéről szóló tanácsi következtetések
® a szolidaritásról és a szociális gazdaságról szóló tanácsi következtetése k
• társulási megállapodás (Marokkó, Montenegró, FYROM) tanácsi határoza t
• a szociális kormányzás megerő sítésérő l szóló tanácsi következtetése k
• a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségrő l szóló tanácsi következtetések
Az Európai Bizottság 2015 . .december 2-án jelentette meg a termékekhez és szolgáltatásokho z
való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeléti és közigazgatás i
rendelkezések közelítésér ől szóló irányelvtervezetet, melynek tárgyalását már a holland
elnökség kezdte meg .

h) Kábítószerügy

A Horizontális Kábítószerügyi Munkacsoport (HDG) keretében mindkét elnökség kiemelte n
foglalkozott az ENSZ Közgyűlés globális kábítószerügyekkel foglalkozó rendkívül i
ülésszakának (UNGASS) 2016 . évi ülésére való felkészüléssel és az új pszichoaktív anyagok
kapcsán kidolgozás alatt álló szabályozással .

Az új pszichoaktív anyagokról szóló európai uniós szabályozás kapcsán a lett elnökség
alatt a legfontosabb tisztázásra váró kérdés a jogalap volt . A Bizottság 2013-ban bemutatott
koncepciója az EUMSZ 114. cikket jelölte meg jogalapként, amely az új pszichoaktí v
anyagok szabályozását az áruk szabad áramlásának elvére helyezte volna . A tagállamok
többsége – köztük Magyarország - aggályosnak értékelte ezt tekintettel arra, hogy a bels ő piac
helyett a népegészségügyi kockázatokra kellene helyezni a hangsúlyt . Ezt követően került
megvitatásra az EUMSZ 83 . cikk (minimum büntet őjogi jogharmonizáció) és a 74 . cikk
(rendészeti és igazságügyi együttm űködés) kombinált alkalmazása, ugyanakkor ezzel a
jogalappal is több aggály megfogalmazásra került . A COREPER II . 2015. május 27-i ülésén
megtárgyalta a tervezet jogalapválasztásának kérdését, annak érdekében, hogy kimozdítsa a
holtpontról az elakadt tárgyalásokat . Ennek eredményeként a HDG felkérést kapott, hogy a z
EUMSZ 83 . cikk alapján folytassa a tárgyalásokat, ugyanakkor, ahogyan a későbbi vita i s
megmutatta, ez az álláspont jelent ősen megosztja a tagállamokat és a Bizottság egyetértésé t
sem bírja. Jelenleg a holland elnökség bilaterális konzultációk keretében 'térképezi fel a
tagállami álláspontokat. Magyarország részérő l a kétoldalú egyeztetésen jeleztük, hogy csak
olyan uniós szabályozást vagyunk hajlandóak elfogadni, amely lehet ővé teszi a tagállamo k
részére a szigorúbb szabályozás fenntartását minden olyan új pszichoaktív anyag esetében ,
ahol a pszichotróp anyagokhoz mérhet ő kockázatokat nem lehet kizárni .

Az UNGASS 2016. évi ülésszakra történ ő felkészülés keretében a HDG tagjai több
alkalommal tájékoztatást kaptak az ENSZ Kábítószerügyi Bizottsága (CND) UNGAS S
előkészítését szolgáló időszakközi ülésein történtekről, megvitatták a következő ülés
napirendjén szerepl ő kérdésekkel kapcsolatos uniós fellépést, továbbá egyeztetést folytatta k
az EU hozzászólásokról és benyújtani kívánt határozattervezetekr ő l . A luxemburgi elnökség
az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) együttműködve előterjesztett egy stratégia i
dokumentumot, amelynek célja, hogy a tárgyalások állásához igazítva folyamatosan irányíts a
az EU fellépését az UNGASS vitában . Az EU fellépésének egyik fontos sarokköve a
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kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatban alkalmazott halálbüntetések eltörlése, illetve
szélesebb értelemben az arányos büntetések alkalmazása . Kiemelt területek még a kereslet-
csökkentési folyamat részeként alkalmazott ártalom-csökkentési intézkedések, a civi l
szervezetek és a tudomány szereplőinek bevonása, továbbá az ENSZ intézményei közötti
koherencia elősegítése, a kábítószer-politika Fenntartható Fejlődési Célok (SDG)
keretrendszerébe történ ő felvétele. A HDG megvitatta a vényköteles gyógyszerekkel történő
visszaélés problematikáját, illetve az a-pvp nev ű új ' típusú pszichoaktív anyag unió s
kontrollintézkedés alá vételének kérdését is .

Az Európai Kábítószer és Kábítószer-függ őség Megfigyel ő Központjának (EMCDDA)
igazgatójává Alexis Goosdeel-t (BE) választották meg 2015 októberében . A lett elnökség
alatt a miniszterek tanácsi következtetéseket fogadtak el „Az EU Kábítószerügyi Akcióterv
(2013-2016) a minimum min őségi standardok alkalmazásáról a kereslet-csökkentés
területén” címmel .

Az uniós belügyi együttműködés napirendjét az Európai Tanács 2014 . júniusban elfogadott, a
szabadság, biztonság és jog térségének 2015-2020 közötti fejl ődési irányait meghatároz ó
stratégiai iránymutatások jelölik ki . 2015-ben azonban azt jelentősen tematizálták az év során
az egész EU-ra kiterjedő migrációs válság és a 2015 . januári és novemberi franciaországi é s
dániai terrorcselekmények .

a) Migrációs válság

A migrációs válság kapcsán az Európai Tanács (EiT) 2015 . április 23-i rendkívüli ülésé n
előirányzott intézkedések, a Bizottság 2015 . május 13-án közzétett Európai Migráció s
Agendája és az annak végrehajtását szolgáló, 2015 . május 27-én bemutatott csomag, valamin t
az állam- és kormányfők 2015 . június 25-26-i ülésén elfogadott következtetések jelölték ki a
feladatokat . Ennek nyomán döntés született előbb 40 ezer fő Olaszországból é s
Görögországból történő önkéntes relokációjáról, valamint 20 ezer fő Európai Unión kívülrő l
történő önkéntes áttelepítésérő l (resettlement), majd szeptemberben többségi szavazással ,
több tagállam, így Magyarország ellenszavazata mellett újabb 120 ezer fő kötelező
relokációjáról . A tanácsi határozat értelmében Magyarországnak két év alatt Olaszországbó l
306, Görögországból 988 'menedékkérőt kell áthelyezés keretében befogadnia . Szlovákia é s
Magyarország e határozatot megtámadta az Európai Unió Bírósága el ő tt . A Bizottság
szeptemberben bemutatott javaslata egy állandó, válsághelyzetben alkalmazható relokáció s
mechanizmust alakítana ki, továbbá javaslatot tett a biztonságos harmadik országok közö s
uniós listájának felállítására, és a visszatérésre vonatkozóan egy azonnali és középtávú
lépéseket tartalmazó akciótervet adott ki . Az év végére egyre inkább teret nyert az a magyar
részről következetesen képviselt álláspont, hogy az uniós intézkedéseknek is els őként a
határok megfelelő őrizetéből kell kiindulnia, és vissza kell szerezni a schengeni' térség
működése kapcsán megrendült bizalmat . A Bizottság 2015 . december 15-én bemutatot t
határőrizeti csomagj ának központi eleme a Frontex uniós határőrizeti ügynökség
megerősítésével egy szélesebb jogkörökkel rendelkez ő európai parti és határőrség létrehozása .

A migrációs válság külkapcsolati aspektusait kezelendő , magyar kezdeményezés nyomán
2015 . október 8-án — Törökország, Libanon, Jordánia és a nyugat-balkáni országok bel—és
külügyminisztereinek részvételével — magas szintű konferencia tekintette át a Nyugat-Balkán t
érintő migrációs útvonal kihívásait, amelyet 2015 . október 25-én a nyugat-balkáni migrációs
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útvonallal érintett országok állam- és kormányfő inek találkozója követett . 2015 . november
11-12. között Vallettában•került sor az EU-Afrika csúcstalálkozóra, ahol elfogadásra került a
Valletta Akcióterv . A 2015 . november 28-ai EU-Törökország csúcstalálkozón került sor az
EU-Törökország Migrációs Akcióterv elfogadására, amelynek révén Törökország számo s
kedvezményben (vízumliberalizáció 2016-ban, csatlakozási tárgyalások újraindítása, 3 Mrd
euró kezdeti pénzügyi támogatás) részesül az illegális migráció elleni együttm űködés fejében.
A Bizottság decemberben ajánlással bemutatott határőrizeti csomag mellett egy önkénte s
áttelepítési mechanizmust is létrehozott kifejezetten Törökországra fókuszálva .

A térségünket kiemelten érintő migrációs válság kapcsán tovább fokoztuk az együttm űködést
Ausztriával, Szerbiával, Macedóniával, Szlovéniával és V4-es partnereinkkel . Az, ahogy a
három visegrádi partnerünk rendőrökkel segítette Magyarországot, majd pedig Szlovéniát ,
mára példaértékűvé vált Európában. Magyarország 2015 . június és szeptember között
váltásokban tíz rendőrt küldött a szerb-macedón határra, és novemberben ötvenkét rend őrt
Szlovéniába. Jelentős segítséget nyújtunk továbbá Macedóniának a határőrizetben (eszközök ,
képzés), illetve a szlovéniaihoz hasonlóan rendőri erőt biztosítunk : havi váltásokban 30+1 fős
magyar rendőri kontingens kezdte meg tevékenységét Macedóniában 2016 . január 4- i
kezdettel . A fentieken túl több alkalommal felajánlásokat tettünk a Frontex és az EAS O
számára. Az EU Polgári Védelmi Mechanizmus keretében Magyarország Szerbiának é s
Szlovéniának nyújtott segítséget. Több európai uniós és nemzetközi pénzügyi alap került
létrehozásra illetve megerősítésre a migrációs válság megoldása érdekében, melyekhe z
Magyarország jelentős összegekkel járul hozzá . A szíriai menekültek és az őket befogadó
közösségek megsegítésére létrejött Madad Alapot 3 millió euróval, az afrikai országoka t
segítő uniós szükséghelyzeti alapot („EU Emergency Trust Fund for Africa") 700 ezer
euróval, míg a Világélelmezési Programot 300 ezer euróval, az ENSZ Menekültügy i
Főbiztosságát 250 ezer euróval, a Nemzetközi Vöröskeresztet 145 ezer euróval támogatjuk .
Az Európai Unió által Törökországnak nyújtandó 3 milliárd euróból Magyarország 14, 7
millió eurót biztosít . Az Európai Bizottság 2015 októberében és decemberében adminisztratí v
levélben kért tájékoztatást a tömeges bevándorlás kapcsán 2015 júliusában és szeptemberébe n
elfogadott hazai jogszabályi módosításokról, továbbá 2015 szeptemberétő l és decemberétő l
kötelezettségszegési eljárások keretében vizsgálja a magyar menekültügyi jogszabályokat .

Az Európai Bizottság 2015 . január 14-én a sürgősségi intézkedések terhére közel 1,2 milli ó
euró összeget hagyott jóvá a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) 201 4
novemberében benyújtott pályázatára. A további férőhely- és humánkapacitás fejlesztésre ,
eszközbeszerzésre és gépjárművásárlásra irányuló projekt 2015 . szeptember 29-én sikeresen
lezárult . A Belső Biztonsági Alap sürgősségi segítségnyújtás terhére a Bizottság az Országo s
Rendőr-főkapitányság (ORFK) részére 1,5 millió euró összeget hagyott jóvá 2015 . július 10-
én, amelyet a Rendőrség mobil konténerek, ujjnyomatolvasók beszerzésére, a röszkei hangá r
bérlésére és a szállítási költségek és túlóra finanszírozására fordított . A forrás-felhasználás
határideje 2015. december 31 . volt, a projekt sikeren lezárult. A migrációs nyomás okozta
terhek csökkentése érdekében Magyarország 2015 . augusztus 12-én ismételten sürg ősségi
támogatásért folyamodott a Bizottsághoz . A projekt költségvetésének megítélt összege a hazai
önrésszel együtt 3,95 millió euró (az uniós forrás összege ebb ő l 3,56 millió euró), a költségek
elszámolhatósági időszaka: 2015 . november 1 . – 2016 . április 30 . Tekintettel arra, hogy a
bizottsági döntés idejére megváltozott a magyarországi helyzet, és a hazai intézkedése k
következtében a menedékkérők száma lecsökkent, valamint az elnyert forrásnak az eredetileg
megítélt célokra fordítása nem indokolt és nem lehetséges, a Kormány 2016 januárjában a
forrás visszaadásáról döntött .
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A fentieken túl 2015 júniusában a Bizottság nagyságrendileg 4,5 millió euró érkezésé t

erősítette meg a migrációs helyzetre fordítható, a Nemzeti Programok keretében elérhet ő
források elő legeinek – az uniós jogszabályok által meghatározottan a Nemzeti Programo k
elfogadását és a hazai intézményrendszer kijelölését követően utalható – összegként : a Belső
Biztonsági Alap (BBA) határigazgatás pénzügyi eszköz terhére 2,8 millió euró és a
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) keretében 1,7 millió euró összegben . A
források folyósítása az MM1A esetén 2015 . szeptember 29-én, a BBA/Határok esetében 2015 .
szeptember 30-án megtörtént .

b) Terrorizmus elleni küzdele m

A terrorizmus elleni küzdelem cselekvési irányait az állam- és kormányfők által 2015 .
februárban elfogadott következtetések határozták meg . A külföldi harcosokkal kapcsolato s
információcsere er ősítése érdekében az Europolon belül felállt az Európai Terrorizmus-ellen i
Központ, és létrejött az Internet-figyel ő Egység a terrorpropaganda internetről való
eltávolítása céljából . A külső határok hatékonyabb védelme érdekében közös kockázati
indikátorok kerültek kialakításra, és intézkedések születtek a SIS II és az SLTD adatbáziso k
jobb használatára vonatkozóan . 2015 júniusában elfogadásra került a megújított Bels ő
Biztonsági Stratégia '(2015-2020) . Többéves tárgyalássorozatot követően a társjogalkotók
politikai . megállapodásra jutottak az uniós PNR irányelvről, és 2015 novemberében a
Bizottság bemutatta a l őfegyver-irányelv módosítására vonatkozó javaslatát, és a terrorizmu s
elleni küzdelem terén új irányelvre tett javaslatot, melynek célja a jelenleg hatályos unió s
jogszabályi keret hiányosságainak kiküszöbölése, valamint elfogadásra került a CEPO L
működését szabályozó új jogi alap is .

Magyarország 2015 áprilisától kezdődően, Udvar közúti határátkel őhely bevonásával részt
vett az „intelligens határok” (smart borders) jogalkotással összefügg ő, Európai
Határregisztrációs Rendszer felállítását szolgáló kísérleti projektben . Az eu-LISA ügynökség
által koordinált pilot során, a közel öt hónapos tesztidőszak alatt a projektben érintett rend ő r i
állomány a jelenleg is alkalmazott ujjlenyomat-olvasók használatával, a normál határátlépé s
folyamatába integráltan négy, nyolc és tíz ujjlenyomat levételének menetét tesztelte . A
tizenkét tagállam részvételével megvalósult kísérleti projekt eredményei alapján összeállítot t
jelentés az „intelligens határok” jogalkotási csomag ismételt benyújtásának alapjául szolgál
majd .

c) Schengennel kapcsolatos fejleménye k

A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoring mechanizmus
keretében bizottsági és tagállami szakértők 2015 . október 13 . és 15. között a magyar-szerb
határszakaszon, küls ő határok és határigazgatás témakörében – be nem jelentett ellenőrzés
keretében – vizsgálta a schengeni vívmányok alkalmazását . Összességében a jelentés a
magyar-szerb határon folytatott határellenőrzést a schengeni el őírásokkal összhangban
lévőnek találta, kiemelte, a Magyarország által hozott intézkedések hatására az illegáli s
migráció a magyar-szerb határszakaszon lecsökkent, illetve más irányba terel ődött .

d) Legális migráci ó

A legális migráció tekintetében politikai megállapodás született a 2013 óta tárgyalt, a kutatói
és tanulmányi irányelvek együttes módosítását elvégz ő irányelvtervezet kapcsán . A 2015.
decemberi tanácsi döntést követően az EP plenáris ülésén történ ő szavazásával korai második
olvasatban válik elfogadottá az új irányelv.
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e) Vízumpolitika
i

	

,

	

r ,
A vízumpolitika terén lezárult a Vízuminformációs Rendszer (VIS) alkalmazásának teljes
körű bevezetése . Folytatódott a Vízumkódex felülvizsgálata, valamint az európai körutaz ó
vízum bevezetésére irányuló javaslatok tárgyalása . A tervezetek célja több turista, üzletember ,
kutató, egyetemi hallgató, művész Európai Unióba vonzása, a gazdaság fellendítése, új
munkahelyek teremtése azáltal, hogy nagyőbb hangsúly kerül a vízumpolitika gazdasági
dimenziój ára .

f) Adatvédelmi csoma g

A Bizottság 2012 januárjában terjesztette el ő a hatályos adatvédelmi el ő írások felülvizsgálata
eredményeként elkészített javaslatcsomagját, amelynek két eleme az általános adatvédelm i
szabályozást tartalmazó európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet (a továbbiakban :
Rendelettervezet), valamint a bűncselekményekkel kapcsolatos adatkezelésekre irányad ó
különös elő írásokat tartalmazó európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (a továbbiakban :
Irányelvtervezet) . Az Európai Parlament, mint társjogalkotó 2014 . március 12-i plenári s
ülésén fogadta el első olvasatos álláspontját az adatvédelmi csomagról . A jogalkotási
javaslatok tárgyalása 2015-ben is a soros elnökségek prioritását képezte, az azokka l
kapcsolatos viták az intenzív szakmai egyeztetések mellett politikai szinten is folytak, a Bel -
és Igazságügyi Tanács (a továbbiakban : BIÜT) ülésének rendszeres napirendi pontjaként a
miniszterek számos kérdésben értekeztek . Tekintettel arra, hogy a személyes adato k
védelméhez fűződő jog a magyar Alaptörvényben is biztosított alapvet ő jog, Magyarország az
adatvédelmi csomagról folytatott tárgyalások során következetesen képviselte azon általáno s
álláspontját, hogy e jog védelmének hazánkban elért szintje nem csökkenhet az adatvédelm i
reform végrehajtását követően sem. Ezen elvi sarokpont képviselete mellett Magyarorszá g
természetesen a szabályozás kialakításában aktívan és konstruktívan részt vett ,
szövegjavaslatokkal és írásban is benyújtott észrevételekkel segítve a mindenkori soro s
elnökség munkáját .

A Tanács soros elnökségei által folytatott kitartó tárgyalások eredményeképp a
Rendelettervezet vonatkozásában a 2015 . júniusi BIÜT ülésén került sor általáno s
megközelítés elfogadására (ez a két jogi aktus komplementer természete miatt a z
Irányelvtervezet hatályára is kihatással volt) . Az általános megközelítést Ausztria é s
Szlovénia ellenezte, ezen tagállamok mellett Magyarország és Lengyelország is nyilatkozato t
fűzött a tanácsi döntéshez . A nyilatkozatban jelzett magyar aggályok a gyermekek adatainak
kezelésére, a harmadik országokba való, az adatkezel ő legitim érdekén alapuló
adattovábbításra, a bűnügyi személyes adatok különleges adatnak való minősítésének
hiányára és az eredeti céltól eltérő célra történő , ún. további adatkezelésre vonatkoztak . A
2015 . október 9-i BIÜT az Irányelvtervezet vonatkozásában is elfogadta az általáno s
megközelítést .

Az általános megközelítések eredményeként az év során megkezd ődtek és 201 5
decemberében le is zárultak az informális trilógus tárgyalások az Európai Parlamenttel . Ennek
eredményeként több ponton is közeledtek a tagállami álláspontok, illetve a társjogalkotó k
álláspontja, ami méltányos kompromisszumokat eredményezett a -Magyarország által a
tárgyalások során kifogásolt rendelkezések tekintetében is . A jogalkotási eljárás formális
lezárása 2016 tavaszán, az új jogi aktusok alkalmazása 2018 közepét ől várható.
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g) Az Európai Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai<Egyezményéhe z

A Bizottság 2013 júliusában kérte fel az Európai Unió Bíróságát, hogy vizsgálja meg a z
Európai_ Uniónak az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez (a továbbiakban : EJEE) való
csatlakozására irányuló nemzetközi szerz ődés tervezetét, hogy az mennyiben felel meg az

uniós jognak . A -Bíróság döntésének el őkészítése során szinte valamennyi tagállam tett
észrevételt (köztük Magyarország is), és mind a Bizottság, mind a Tanács és az Európa i
Parlament, mind pedig a tagállamok amellett érveltek, hogy a csatlakozási megállapodá s
tervezete összeegyeztethető az alapítószerződésekkel . 2014. december 18-ai véleményében az
Európai Unió Bírósága azonban arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Uniónak a z

`EJEE-hez történő csatlakozására irányuló megállapodás tervezete jelen formájában számo s
ponton nem egyeztethet ő össze az uniós jog rendelkezéseivel, ezért az Európai Uni ó
csatlakozása az Egyezményhez az abban foglalt feltételekkel nem történhet meg . Tekintettel
arra, hogy a Lisszaboni Szerz ődés akként módosította az Európai Unióról szóló Szerz ődés 6 .
cikkét, hogy az kötelezővé tette az Európai Unió számára a csatlakozást az EJEE-hez, így a
kérdés rendezésére és a csatlakozási folyamat folytatására mindenképpen megoldást kel l
kidolgozni a jövőben, ami értelemszerűen a csatlakozási megállapodás tervezeténe k
átdolgozását is magával vonja .

Az állandó képvisel ők által megtárgyalt ütemterv alapján az alapvető jogokkal és uniós
polgársággal foglalkozó (FREMP) munkacsoport 2015 áprilisában két alkalommal, valamin t
novemberében egy alkalommal tárgyalta a témát . Az áprilisi üléseken a tagállamok előzetes
álláspontjainak a felmérése történt meg, valamint a Bizottság szolgálatainak előzetes elemzése
alapján a társalperesi mechanizmusról és az Európai Unió Bíróságának el őzetes bevonásáról ,
mint résztémákról készített elnökségi anyagot vitatták meg. A Bel- és Igazságügyi Tanács
2015 . október 9-ei ülése kapcsán folytatott miniszteri szint ű eszmecserét a Bizottság és az
elnökség is úgy értékelte, hogy minden miniszter elkötelezett volt a csatlakozási folyama t
folytatása mellett . A novemberi FREMP ülésre a Bizottság szolgálatai által készített el őzetes
munkadokumentum az uniós tagállamok egymás közötti és az Európai Unióval szemben i
strasbourgi jogvitáival, az úniós előzetes döntéshozatali eljárás és a strasbourgi (az EJEE 16 .
jegyzőkönyve szerinti) tanácsadó véleményre irányuló eljárás közötti összhanggal, valamint
az uniós tagállamok által az EJEE 53 . cikke és az Alapjogi Charta 53 . cikke alapján
biztosítandó jogvédelmi szinttel kapcsolatos részkérdésekre terjedt ki . Az Európa Tanács
2015 decemberében tájékoztatást kapott az uniós fejleményekr ő l, a csatlakozási tárgyalások
újraindulásával kapcsolatos menetrendr ő l azonban még nem esett szó.

h) Az Európai Ügyészség (EPPO) létrehozás a

A Lisszaboni Szerződés 86. cikke teremtette meg az Unió pénzügyi érdekeit sért ő
bűncselekményekkel szembeni fellépésre jogosult EPPO létrehozásának jogalapját . A
Bizottság által 2013 . július 17-én bemutatott javaslat szakért ő i szintű tárgyalása 2013 másodi k
felében kezdődött meg .

Az eredeti bizottsági javaslat tartalma (klasszikus, hivatali struktúra, kizárólagos hatáskö r
minden PIF-ként minősülő bűncselekmény tekintetében stb .) miatt 2013 őszén tizenegy
tagállami parlament indokolt levélben fejezte ki aggályait a szubszidiaritás és arányossá g
Szerződésekben foglalt elvének sérelme miatt, elindítva ezzel az ún . sárgalapos eljárást . Bár a
Bizottság akkor nem volt hajlandó sem visszavonni, sem , módosítani a javaslatát, mégis ,
amikor a tanácsi tárgyalások során, 2014 tavaszán a tagállamok többségének elvárásaiho z
igazította a görög elnökség a szöveget, a Bizottság elfogadta az eszközölt változtatásokat ,
amelyek közül a legfontosabbak :
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G hivatali struktúra helyett kollégiumi szervezet került bevezetésre, amelynek tagjai álland ó
tanácsokba szervez ődve felügyelnék a tagállami ügyészségeken dolgozó delegált európai
ügyészek munkáját ,

. nem lenne kizárólagos hatásköre az EPPO-nak a PIF bűncselekmények üldözésére . A
módosítás szerint egy bizonyos értékhatár alatti cselekmények (jelenleg 10 000 euró )
tagállami hatáskörben maradnának .

A Javaslat e változásai összhangban voltak Magyarország elvárásaival is .

A lett és a luxemburgi elnökség prioritásként kezelte a dossziét, amelynek eredményeként
intenzív és hatékony tárgyalásokra került sor 2015-ben . Ennek során a tagállamok két jó l
elkülöníthető csoportba sorolódtak a szubszidiaritás vs. európai dimenzió er ősítése mentén ,
amely tény alapjaiban határozta meg a tárgyalások lefolyását . 2015 . év végére – a háro m
különálló csomagként tárgyalt – 1–35 . cikkek kapcsán (kivéve a 21 . és a 34. cikkeket) a
mindkét elnökség által kitűzött részleges általános megközelítés helyett csupán e
rendelkezések széles, elvi támogatottsága volt megállapítható, ami azt jelenti, hogy a tovább i
tárgyalásokhoz a tagállamok megfelel ő alapnak tekintik a tervezet szövegét, amely azonban a
későbbi tárgyalások fényében módosításra szorulhat . A szubszidiaritás elvének jegyében a
többi tagállammal közös, összeghangolt fellépésnek köszönhetően a szövegben elért
legfontosabb változások az alábbiak, egyel őre csak részben teljesítve a magyar elvárásokat :

• megjelent a döntések delegálásának lehetősége, amelynek értelmében a 100 000 euró
alatti ügyekben az állandó tanács helyett az érintett tagállam európai ügyésze is dönthetne
a vádemelésrő l, illetve az eljárás megszüntetéséről ,

o más esetekben az egyes döntéseket (pl . vádemelés, eljárás megszüntetése) az álland ó
tanács a delegált európai ügyész döntési javaslata alapján hozhatná meg,

• az állandó tanácsok döntéshozatalában szavazati joggal vehetne részt az adott ügybe n
érintett tagállam európai ügyésze (bizonyos kivételekkel, mint pl . a delegálásról való
döntés) ,

® a PIF ügyekben eljáró tagállami bíróságok az EPPO által beszerzett bizonyítéko k
elfogadhatóságát a tagállamok közös alkotmányos hagyományaiból következ ő alapvető
jogok mentén mérlegelhetik, és el is utasíthatják az azoknak való meg nem felelés esetén .
A bíróság az elfogadást követően továbbá szabadon mérlegeli a bizonyító er ő t ,

• az EPPO-nak tartózkodnia kell a hatásköre gyakorlásától, tehát tagállami hatáskörbe n
maradnának azok az esetek, amikor a PIF bűncselekmény és az ahhoz kapcsolódó
járulékos bűncselekmény büntetési tételének felső határa megegyezik, kivéve, ha e z
utóbbi a PIF bűncselekmény eszközcselekménye volt .

Magyarország legfontosabb célkitűzése a további tárgyalások során is a konstruktív részvéte l
a tervezet szövegének a magyar jogszabályokkal összehangolt alakításában, amelynek során a
szubszidiaritás elvének és a tagállami nemzeti jogszabályok tiszteletben tartásána k

hangsúlyozása döntő fontosságú. Alapvető törekvésünk, hogy az EPPO a gyakorlatban i s

működőképes szabályok alapján álljon fel és funkcionáljon .

i) Egyéb büntet őjogi tárgyú dossziék

A büntetőeljárás - során az ártatlanság vélelme joga egyes vonatkozásainak és a sajá t

tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítésérő l szóló (EU) 2016/343 európai parlamenti é s

tanácsi irányelvtervezet szövegét (POI) a COREPER 2015 . november 4-i ülése hagyta jóvá,

majd – a jogász-nyelvészi korrekciót követően - 2016 márciusában az irányelv megjelent a z
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Európai Unió hivatalos lapjában is . Az irányelv átültetési határideje 2018. április 1 . A
büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárás i
biztosítékokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (CHILDREN) szövegét
2015. december 16-án fogadta el a COREPER . Jelenleg a tervezet jogász-nyelvész i
ellenőrzése zajlik . Az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntet őjogi eszközökkel
folytatott küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (PIF) trilógu s
tárgyalásai az áfa-csalások hatály alá vonásának problémája miatt megrekedtek . A helyze t
feloldására tett kísérletek ez idáig nem vezettek eredményre. A 2015 . március 12-13-i BIÜ T
alkalmával általános megközelítést sikerült elérni az Eurojust reformjáról szól ó
rendelettervezet kapcsán .

A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességér ő l ,
valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított
költségmentességr ől szóló' európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (LA) kapcsán a
BIÜT 2015 . március 13-i ülése fogadta el az általános megközelítést . A trilógus tárgyalások
azóta folyamatban vannak, azonban az Európai Parlamentnek az irányelv , hatályának
kétirányú (ideiglenes költségmentesség a szabadlábon lévő terheltekre is, illetve a
hagyományos költségmentességre) kiterjesztésére vonatkozó határozott álláspontja és a z
emiatt tiltakozó tagállamok kategorikus elhatárolódása nem kedvez a tárgyaláso k
folytatásának .

j) Az európai számlazárolási végzés létrehozásáról szóló rendelet (EAPO )

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzést a 655/2014/EU európai parlamenti é s
tanácsi rendelet 52 . cikkében foglaltak szerinti tanácsadó bizottság által megalkotott
formanyomtatvány alkalmazásával kell kibocsátani . A formanyomtatvány egyes részeine k
kidolgozásával kapcsolatban a 2015 . év folyamán több szakértői ülés összehívására került sor .
Az elsőt 2015 . január 22. napján tartották, amelyen' az Igazságügyi és Magánjog i
Jogalkotásért Felelős Helyettes Allamtitkárság (a továbbiakban: Helyettes Allamtitkárság)
képviselője is részt vett . Az ezt követő , 2015 . június 22 . napján, valamint 2015 . december 15.
napján tartott üléseken az Állandó Képviselet munkatársa volt jelen, munkáját a Helyette s
Allamtitkárság a Tárgyalási Álláspontok összeállításával segítette . A tagállamoktól beérkezet t
észrevételek alapján a tanácsadó bizottság felülvizsgálta és módosította a
formanyomtatványokat . Emellett 2015 végén megkezd ődött a rendeletet érintő
jogharmonizációs munka, melynek els ő lépcsője a jogharmonizációs javaslat összeállítás a
volt . A jogharmonizációs javaslat véglegezésére, valamint a jogharmonizációs munk a
megkezdésére a 2016-os év elejét határozták meg. A rendelet elő írásainak alkalmazás a
érdekében szükséges jogharmonizációs jogalkotásra a 2016. év folyamán kerül sor .

k) Az áruk internetes és egyéb távértékesítésére, valamint a digitálistartalom -
szolgáltatásra irányuló szerződések egyes vonatkozásairól szóló irányelv javaslatok

Bár intézményi értelemben, formálisan vissza nem vonta, a közös európai adásvételi jogró l
[Common European Sales Law (CESL)] szóló rendeletjavaslatot az Európai Bizottság 201 5
folyamán jelentős mértékben, alapvetően átdolgozta . A 2015-ös év során az érintettekkel, a
tagállami szakért őkkel folyt egyeztetéseket, valamint a digitális tartalmak és tárgyi eszközö k
internetes vásárlása esetén alkalmazandó szerződési jogi szabályokról szóló nyilváno s
konzultációt követően a Bizottság a Digitális Egységes Piaci Stratégia keretében 2015 .
december 9-én két irányelvjavaslatot hozott nyilvánosságra . Ezek egyrészt a digitálistartalom -
szolgáltatására, másrészt az áruk internetes és egyéb távértékesítésére vonatkozó szerződések
egyes aspektusait érint ő tagállami szabályok teljes harmonizációját célozzák. Ez a két
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irányelv javaslat a CESL-től — az átfogó átdolgozás következtében — alapjaiban eltér .
Szemben a CESL rendeleti formájával, a jelenlegi javaslatok teljes harmonizációt megvalósít ó
irányelvek megalkotására tesznek javaslatot . A javaslatok elvetik a korábbi rezsim opcionáli s
(a felek által választható) jellegét, továbbá a most tervezett szabályozás a CESL-höz képest a
szerződési jog lényegésen kisebb területét fogja át . Az irányelvtervezetek célzott és fókuszált
szerződési jogi körben (pl . szerződésszerű teljesítés, hibás teljesítés esetén a fogyasztó által
érvényesíthető jogok és ezek gyakorlásának módja, bizonyítási teher, a digitálistartalom -
szolgáltatásra kötött szerződések szolgáltató általi módosítása feltételei, hosszabb id őtartamra
kötött digitálistartalom-szolgáltatásra irányuló szerz ődések fogyasztó általi felmondásána k
joga) teljesen harmonizált, fogyasztóvédelmet célzó szabályok megalkotására tesznek
javaslatot . Az irányelv javaslatok hatálya a fogyasztó és vállalkozás között kötött áruk
internetes és egyéb távollév ők között kötött szerződésekre korlátozódna, digitális tartalma k
esetén mind a két értékesítési csatornára vonatkozna, emellett kiterjedne olyan digitáli s
tartalmakra, amelyeket pénztől eltérő ellenszolgáltatásért (jellemzően adatért) cserébe
szolgáltatnak. Az új jogalkotási javaslatokkal a Bizottság általános célja, hogy hozzájáruljon a
Digitális Egységes Piacban rejl ő gyors növekedési lehetőségek vállalkozások és fogyasztó k
általi kihasználása lehetővé tételéhez. A szerződési jogok tagállamonkénti különbözőségébő l
eredő , határokon átnyúló kereskedelemmel szembeni akadályok jogharmonizációval történ ő
kiküszöbölése révén a Bizottság szerint csökkenthetőek lennének azok a költségek, tovább á
az a jogi bizonytalanság, amelyekkel különösen a kis- és középvállalkozások, valamint a
fogyasztók — a jogi szabályozás komplexitása miatt — jelenleg szembesülnek . A javaslatok
célja, hogy a vállalkozások számára a határon átnyúló kereskedés egyszerűbbé, — az egye s
tagállami szabályozásnak való megfeleléssel összefügg ő , jogi jellegű költségek megtakarítása
révén — kevésbé költségessé váljon, a fogyasztók pedig szélesebb termékkörb ő l, versengő
árakon, jogaik biztos tudatában vásárolhassanak .

1) A házassági, valamint a bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásaiva l
kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, valamint a
határozatok elismerésérő l és végrehajtásáról szóló javaslato k

A Bizottság 2011 áprilisában terjesztette elő a házassági vagyonjogi, illetve a bejegyzett
élettársak vagyoni viszonyairól .szóló rendeletek javaslatait, amelyek célja az érintett
jogviszonyokkal kapcsolatos nemzetközi magánjogi kérdések egységes szabályozása . Erre
figyelemmel a rendeletek a joghatóság, az alkalmazandó jog, illetve a külföldi határozato k
elismerésének és végrehajtásának kérdéskörét szabályozták volna, érintetlenül hagyva a
tagállamok anyagi családjogát. Mindkét rendelet-tervezet egyaránt vonatkozott a különböző
neműek illetve az azonos neműek házasságához illetve bejegyzett élettársi kapcsolatáho z
fűződő vagyonjogi viszonyokra. A rendeletek elfogadása a különleges jogalkotási eljárásr a
tartozott, amely a tagállamok egyhangúságát igényli .

A magyar elnökség vége, vagyis 2011 nyara óta folyó eredménytelen tárgyalásokat követ ően
a luxemburgi elnökség a Tanács 2015 . december 3-i ülésének napirendjére tűzte a
tervezetekről való politikai megállapodást, amelynek alapja a korábbi olasz elnökség álta l
2014 végén készített, a luxemburgi elnökség által kis mértékben átdolgozot t
kompromisszumos szövegjavaslatok lettek volna. Az elnökségi szövegjavaslatok azonban
bizonyos esetekben kötelezővé tették volna a rendeletek alkalmazását olyan házassághoz
vagy bejegyzett élettársi kapcsolathoz fűződő vagyonjogi viszonyok tekintetében is ,

amelyek e a magyar jog alapján nem kerülnek elismerésre (azonos nem űek házassága, külö n

neműek bejegyzett élettársi kapcsolata), ezáltal pedig a családjog indirekt harmonizációját

eredményezhették volna.

53



Ennek orvoslására Magyarország szöveges javaslatot is tett, amely alapján a magyar jogban e l
nem ismert kapcsolatok tekintetében nem kellett volna a rendeleteket alkalmazn i
Magyarországon . E javaslatnak a tervezetekbe való beillesztésével a rendeletek magya r
részrő l --is elfogadhatók lettek volna, ezek azonban elutasításra kerültek, így Magyarország
nem tudta támogatni a javaslatokat. Lengyelország szintén elutasította mindkét tervezetet .

m) A közokiratok Európai Unión belüli élfogadásáról szóló rendelet módosítás a

E horizontális hatályú, 2013 áprilisában előterjesztett javaslat általános célkitűzése a
külföldi okiratok felhasználásával kapcsolatos adminisztratív alakiságok egyszer űsítése ,
konkrétan pedig az adminisztratív alakiságok által okozott gyakorláti nehézségek (bürokrácia,
költségek, késedelmek), fordítási költségek csökkentése, a közokiratok tagállamok között i
áramlását szabályozó, töredezett jogi keret egyszer űsítése, a közokiratokkal kapcsolato s
csalási és hamisítási , esetek hatékonyabb felderítésének biztosítása, az uniós polgárok é s
vállalkozások közötti diszkrimináció kockázatának felszámolása . Fontos kiemelni, hogy a
javaslat nem célozta a közokiratok anyagi joghatásainak elismerését (így például egy
házassági anyakönyvi kivonat felhasználása a rendelet alapján nem jelenti adott esetben a
házasság elismerését a felhasználás helye szerinti tagállamban), csupán az alaki szempontbó l
történő felhasználás megkönnyítésére irányult . Magyarország a kezdeti tárgyalások óta
támogatta a tervezet általános célkitűzését, nevezetesen a más EU tagállamban kiállított
köziratok felhasználásával kapcsolatban felmerül ő adminisztratív és anyagi terhe k
csökkentését .

A tervezetről az igazságügyi miniszterek 2015. márciusi ülésén részleges általáno s
megközelítés született, júniusban pedig az abban nem rendezett, még nyitott kérdésekbe n
került elfogadásra általános megközelítés . Ezeket követően a trilógus tárgyalások során a
luxemburgi elnökségnek sikerült politikai megállapodásra jutni az Európai Parlamenttel, így a
kompromisszumos szöveget a COREPER október 22-én, az EP JURI bizottsága pedig
november 12-én elfogadta. A több mint két éves tárgyalási folyamat eredményeképpe n
formálisan a rendelet elfogadását 2016 elejére tervezték, melynek lényeges elemei a z
alábbiak:

• A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó, alapvetően a természetes személyek státuszára ,
adataira vonatkozó közokiratok mentesítése az Apostille-jal történ ő ellátás alól a más
tagállamban történő felhasználás során .

o Az okiratok hitelességével kapcsolatos kétségek esetére a rendelet egy a közokiratok
ellenőrzésére szolgáló mechanizmus létrehozásáról is szól, amely a belső piaci
információs rendszerre (IMI) épül majd, illetve meghatározásra kerülnek e mechanizmus
működésének szabályai .

o A rendelet egyszerűsíti majd a közokiratokról készült hiteles másolatok felhasználását .
• Ugyancsak egyszerűsíti , majd a közokiratokról készült fordítások felhasználását, ennek

érdekében a nemzeti okiratokhoz fordítási segédletként csatolható 'többnyelvű uniós
nyomtatványokat hoz létre .

Magyarszempontból jelentős eredmény annak biztosítása a rendeletben, hogy a tagállamok
harmadik államokkal továbbra is köthetnek a közokiratok felhasználását szabályozó
nemzetközi egyezményeket, illetve a tagállamok közötti viszonylatokban is alkalmazhatóak
maradnak az ilyen kérdéseket szabályozó, könnyítést biztosító egyezmények.



n) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2421 rendelete (2015 . december 16 .) a
kis értékű követelések európai eljárásának bevezetésérő l szóló 861/2007/EK rendelet ,
valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/E K
rendelet módosításáról

A 2009. január 1-tő l alkalmazandó 861/2007/EK rendelet, amely a 2000 euró alatti, határo n
átnyúló elemmel bíró követelések tekintetében gyors írásbeli eljárás lefolytatását, majd az
így hozott határozatoknak a többi EU-tagállamban történ ő végrehajtását biztosítja . A
rendelet felülvizsgálata keretében a Bizottság 2013 novemberében javaslatot tett a rendele t
módosítására, amelynek elsődleges célja a rendelet alkalmazásának kiterjesztése az ügyek
szélesebb körére, illetve az eljárás egyes elemeinek elektronizálása volt. A Bel- és
Igazságügyi Tanács 2014 decemberében fogadott el általános megközelítést, amelye t
követően a trilógus tárgyalások során a lett elnökségnek sikerült politikai megállapodásra
jutni az Európai Parlamenttel, aminek eredménye a 2015/2421/EU rendelet . A módosítá s
lényeges elemei az alábbiak :

• A rendelet alkalmazhatóságának küszöbértéke 2000 euróról 5000 euróra emelkedett a
magyar állásponttal összhangban .

• Magyar szempontból jelentős, hogy a bizottsági javaslattal ellentétben a rendelet nem írj a
elő a videokonferencia alkalmazásának kötelezettségét, amely a bíróságok
videokonferenciához szükséges eszközökkel való felszerelését követelte volna meg, a
rendelet csupán arra utal, hogy a tagállamoknak törekedni kell az ilyen ügyekben eljár ó
bíróságok megfelelő technológiával történő felszerelésére .

• Lehetővé teszi a rendelet az eljárásban az elektronikus úton történ ő kézbesítést, de csak
amennyiben annak jogi és technikai lehet őségéi adottak.

• Az eljárás feleket terhel ő költségeinek csökkentése érdekében az eljárási illetékek
tekintetében a tagállamok kötelezettségeként került megállapításra, hogy azok nem
lehetnek aránytalanok és nem haladhatják meg a nemzeti jog szerinti eljárásokba n
alkalmazott illetékeket .

• A tagállamoknak biztosítaniuk kell az illetékek elektronikus úton történő
megfizetésének lehetőségét .

• A módosítás lehetővé teszi a kis értékű követelések európai eljárása során keletkezett
perbeli egyezségek rendelet szerint végrehajtását, amit a rendelet korábban nem
biztosított .

A rendelet 2017 . július 14-től alkalmazandó, a jogharmonizációs javaslat értelmében a
szükséges módosítások 2017 . január 1-jén lépnek hatályba .

o) Egyes uniós tagállamoknak (Ausztria, Málta) a polgári és kereskedelmi ügyekbe n
keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történ ő kézbesítésérő l szóló ,
Hágában 1965-ben kelt egyezményhez való csatlakozása, és a hazánk álta l
megkötendő, a kézbesítés tárgykörére is kiterjedő jövőbeli kétoldalú
jogsegélyszerződések tárgyalása

A kézbesítésr ő l szóló hágai egyezmény kiemelt fontosságú az Unió tagállamai számára, mive l
a nemzetközi jogviták kapcsán egyszerűsíti a bírósági, illetve bíróságon kívüli iratok
kézbesítését, és jelentősen megkönnyíti a polgári, valamint kereskedelmi ügyekke l
kapcsolatos nemzetközi igazságügyi együttm űködést az abban részes államok egymás között i
viszonylatában. Az Unió a kézbesítésrő l szóló 1393/2007/EK rendelet megalkotásával a
polgári és kereskedelmi ügyek tekintetében bels ő relációban szabályozta az iratok
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kézbesítésének kérdéskörét . Az 'EUMSZ 3 . cikkének (2) bekezdése értelmében az Uni ó
kizárólagos hatáskörrel rendelkezik nemzetközi megállapodás megkötésére, ha anna k
megkötését valamely uniós jogalkotási aktus előírja, vagy ha az hatásköreinek bels ő
gyakorlásához szükséges, illetve annyiban, amennyiben az a közös szabályokat érintheti, vag y
azok alkalmazási körét megváltoztathatja . Az Európai Bizottság javaslatára az EUMSZ 81 .
cikkének (2) bekezdés, illetve a 218 . cikk (6) bekezdés alapján 2015 novemberében elfogadott
Tanácsi Határozat értelmében Ausztria és Málta felhatalmazást kapott a Tanácstól arra, hog y
csatlakozzanak az egyezményhez, amelynek Ausztrián és Máltán kívül minden Unió s
tagállam részese, valamint számos harmadik állam is (idáig összesen hatvannyolc állam
ratifikálta) .

Magyarország osztja az Unió azon célkitűzését, hogy minél több állam – közöttük az Uni ó
minden tagállama is - bekapcsolódjon az 1965 . évi hágai kézbesítési egyezmény által
létrehozott globális együttműködési rendszerbe. Az errő l szóló Tanácsi Határozat szerint az
Uniónak a szóban forgó egyezmény tekintetében fennáll a küls ő hatásköre, amennyiben ennek
rendelkezései érintik egyes uniós jogszabályok rendelkezéseit . Hazánk – a Csatlakozási
Szerződésből fakadó kötelezettségének eleget téve – megkezdte az egyes harmadik
államokkal fennálló kétoldalú jogsegélyszerződések felülvizsgálatát (amelyek kézbesítésre
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmaznak), és ezzel összefüggésben Magyarország a
tárgyalások gyors és akadálymentes lebonyolításában érdekelt . Alapvető érdekünk fűződik
ahhoz, hogy a kézbesítésre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazó, harmadik államokka l
fennálló bilaterális jogsegélyszerz ődések felülvizsgálatával kapcsolatos tárgyalások miel őbb
lefolytathatóak legyenek . Hazánk kérésére az említett Tanácsi Határozatba meghatározásr a
került egy olyan kitétel, miszerint a tagállamok meg őrzik kompetenciájukat á kézbesítésr ő l
szóló hágai egyezmény azon aspektusai tekintetében, amelyek az uniós jogot nem érintik ,
illetve annak alkalmazási körére kihatással nincsenek, figyelemmel az EUMSZ 3 . cikkének
(2) bekezdésére (5 . preambulumbekezdés) . Ez azt jelenti, hogy hazánk nem lesz elzárv a
attól a lehetőségtől, hogy harmadik államokkal a kézbesítésre vonatkozó megállapodást
kössön, feltéve, ha az uniós jog érintettsége nem áll fenn .

p) Egyes harmadik államoknak a gyermekek jogellenes külföldre vitelér ő l szóló 1980-
ban kelt hágai egyezményhez való csatlakozás a

A gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló Hágában, 1980 .
évi október 25. napján kelt egyezmény (kihirdette : 1986. évi 14. tvr.) a szülői felügyelete t
gyakorló személyek (szülők) egyoldalú elhatározáson alapuló, önkényes és ilyenkén t
jogszerűtlen magatartása elleni nemzetközi küzdelem jegyében került kidolgozásra (jelenleg -
kilencvenegy állam részese az egyezménynek) . Olyan nemzetközi családjogi konfliktuso k
esetére nyújt jogi megoldást, amikor a szül ői felügyeletet gyakorló személy a szülő i
felügyeleti jog gyakorlására jogosult másik fél e - jogszabály vagy bírósági határozat alapján
fennálló – felügyeleti jogát megsértve, tartósan vagy végleges letelepedés szándékáva l
külföldre viszi a gyermeket vagy ott visszatartja, anélkül, hogy ehhez a másik fél hozzájárul t
volna, illetve ezt a bíróság (más hatóság) döntése lehet ővé tette volna . Az egyezmény
deklarált célja a jogellenesen külföldre elvitt, illetve ott visszatartott gyermek miel őbbi
visszajuttatása a szokásos tartózkodási helye szerinti államba, és ezáltal az eredeti, jogszer ű
felügyeleti viszonyok helyreállítása .

Az Európai Unió Bírósága a 2014. október 14-én elfogadott 1/13 . sz. véleményébe n
kimondta, hogy az Unió kizárólagos kompetenciája kiterjed harmadik államoknak a
gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 1980-ban kelt hágai egyezményhez való
csatlakozása EU-tagállamok által való elfogadására. A Bíróság véleménye nyomán a
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jövőben a tagállamok önállóan nem tehetnek elfogadó nyilatkozatokat az egyezményhez
csatlakozni kívánó harmadik államok vonatkozásában .

A Bizottság id őközben több harmadik állam (pl . Oroszországi Föderáció, Marokkó ,
Örményország, Seychelles-szigetek, Albánia, Szingapúr, Andorra, Gabon) tekintetében
kezdeményezte a fenti egyezményhez való csatlakozás EU-tagállamok által az EU nevébe n
történő elfogadását, erről szóló tanácsi határozatok alapján . Az 1980-as hágai egyezményhe z
való csatlakozási eljárás módszerét illet ően ugyanis az egyezmény részes államainak
aktív magatartást kell tanúsítaniuk, azaz kifejezett elfogadó nyilatkozatot kell tenniük .
A Bizottság álláspontja szerint, amit a Bíróság véleménye is alátámaszt – a
külkapcsolatok uniformitása jegyében - EU-szinten harmadik államok viszonylatába n
ilyen esetben is egységesen szükséges fellépni .

Magyarország részéről a Bíróság 1/13 . sz. véleményének megszületését megelőző tárgyalások
során a tagállamok többségéhez hasonlóan azt az álláspontot képviseltük, hogy a
csatlakozások elfogadása tagállami szinten is lehetséges . Miután azonban egyes tagállamo k
ellen (Csehország, Franciaország, Finnország) az egyedileg megtett elfogadó nyilatkozato k
miatt vizsgálat (ún. pilot eljárás) indult, a csatlakozásban érdekelt, harmadik államok részérő l
érkezett újabb megkereséseket elhárítottuk . A csatlakozások elfogadása tekintetében a
szakmai-tartalmi szempontú elemzés, és szükség esetén a feltételhez kötött elfogad ó
nyilatkozat mellett érveltünk (pl . központi hatóság kijelölése) . Az egyezményhez való
csatlakozás és annak elfogadása kölcsönös kötelezettségvállalást jelent ; adott állam
egyezményhez való csatlakozása csak akkor kívánatos, ha maradéktalanul betartja a z
egyezmény rendelkezéseit, ennek hiányában egyenl őtlen helyzet alakul ki : a tagállam
biztosítja a jogellenesen elvitt gyermek visszavitelét a szokásos tartózkodási helye szerint i
harmadik államba, fordított esetben azonban az érintett gyermek visszaadására reális esél y
nem lenne, miáltal sérülne a viszonosság elve .

Egyetértünk azzal a céllal, hogy az Uniónak aktív szerepet kell vállalnia a gyermekek
jogainak védelme érdekében, és a gyermekek külföldre vitelével összefüggésben törekedni
kell a jogellenes magatartások visszaszorítására. Az 1980-as hágai egyezmény megteremti az
egyes államok közötti együttműködés kereteit, és megnyitja a jogi lehetőségét a gyermekek
eredeti, jogszerű szokásos tartózkodási helye szerinti államba val ó
visszajuttatásának. Kétségtelenül fontos érdek fűződik ahhoz, hogy minél több államot
bevonjunk az egyezmény által létrehozott kooperációs mechanizmusba, ennek kapcsán
ugyanakkor alapvető jelentőségű a reciprocitás érvényesülése és az egyezmény hatékon y
végrehajtása .

7.` Az Eürópái ;Uníóbővitési .folyamata

Az Európai Unió bővítési folyamata egy a legsikeresebb közösségi politikák közül . A 2015 .
év végi bővítési pillanatkép szerint az EU tagjelöltjei a tárgyalásokat folytató Törökország ,
Montenegró és Szerbia. Macedónia és Albánia továbbra is a csatlakozási tárgyalások
megkezdésére vár . Potenciális tagjelölt Bosznia-Hercegovina és Koszovó. Előbbivel 2015 .
június 1-jén lépett hatályba a Stabilizációs és Társulási 'Megállapodás (STM), míg
Koszovóval 2015 . október 27-én írták alá az STM-et, hatályba lépése az év els ő felében
várható .

Az Európai Bizottság 2015 . november 10-én hozta nyilvánosságra éves b ővítési csomagját,
melynek elkészítése során új megközelítést alkalmazott : a tagjelöltek és potenciális tagjelölte k
összehasonlításával reméli ösztönözni a partnerországok haladását . A stratégiai fókuszában a
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korábbi évekrő l már ismert kulcsterületek (jogállamiság, gazdasági kormányzás, alapjogok ,
regionális együttműködés) és új, meghatározó elemként a migráció szerepeltek . A 2015-ös
esztendő több, a bővítési politika sikeressége és a magyar érdekek szempontjábó l
meghatározó eredményt hozott .

a) Albánia

Albánia 2014-ben kapott tagjelölti státuszt . A felkészülés öt kulcsterületén vannak ugya n
sikerek (pl .: közigazgatási reform és korrupció ellenes küzdelem preventív területei), de a
korrupció és szervezett b űnözés elleni küzdelemben több konkrét eredmény szükséges . Az
igazságügyi reform elhúzódása miatt a legutóbbi bővítési csomagban a Bizottság nem tet t
javaslatot a tagállamok számára az Albániával való csatalakozási tárgyalások megkezdésére ,
erre idén, az év vége felé számítunk .

b) Szerbia

A Szerbiával 2015 . január 21-én megkezdett tárgyalások során 2015 márciusában lezárult az
átvilágítási folyamat, a screening . Az első tárgyalási fejezetek megnyitására 2015 . december
14-én került sor: a korábban már el őkészített 32. pénzügyi ellen őrzés és a koszovói
normalizációs folyamatot felölel ő 35 . fejezet .

Szerbia az „új megközelítés” (new approach) alapján tárgyal az Unióval . E szerint a 23 .
(igazságszolgáltatás és alapjogok), valamint a 24. (szabadság, biztonság és jog övezete )
fejezetek esetében a megnyitásra átfogó akciótervek tanácsi elfogadása nyomán kerül . E
fejezetek megnyitása a holland elnökség napirendjén szerepel . Szerbiának – részben magyar
kezdeményezésre – külön kisebbségi akciótervet is ki kellett dolgoznia . Azt 2015. december
28-án véglegesítették, és a közeljöv őben hagyja jóvá a szerb kormány .

Magyarország szakmai támogatással segíti Szerbia csatlakozási folyamatát . E keretek között
segíti Vajda László mez őgazdasági szakért ő a főtárgyaló és a helyi mez őgazdasági miniszte r
munkáját . A kétoldalú támogatás új formájaként Iván Gábor nagykövet 2015 . március 1-től
segíti a főtárgyaló munkáját Belgrádban. A két ország igazságügyi minisztériumai
együttműködési megállapodást írtak alá 2015 . május 4-én .

c) Macedónia Volt Jugoszláv'Köztársaság

Macedónia tagjelölt, azonban (elsősorban) a Görögországgal fennálló névvita miatt eddi g
nem kezdődhettek meg a csatlakozási tárgyalások . Az Általános Ügyek Tanácsa tavaly
decemberi döntése értelmében a Bizottság az áprilisi el őrehozott választások lebonyolítása é s
a reformprogram eredményei alapján erő síti majd meg a csatlakozási tárgyaláso k
megkezdésére vonatkozó ajánlását .

d) Törökország

Törökország 2005. október 3-án kezdte meg csatlakozási tárgyalásait . A harmincöt tárgyalás i
fejezetbő l eddig tizenöt megnyitására és egy ideiglenes lezárására került sor. A várakőzások
szerint a legutóbbi fejezetnyitás (17 . gazdaság- és monetáris politika) - 2015 . december 14-én
- kimozdíthatja az ország csatlakozási folyamatát a holtpontról . A 2015 . november 29-ei EU-
török csúcson elfogadott migrációs akcióterv a csatlakozási tárgyalások felélénkítéséről
rendelkezik elismerve Törökország szerepét a menekültválság kezelésében .
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e) Koszovó

Koszovó Stabilizációs és Társulási Megállapodását 2015 . október 27-én aláírták . Ennek idei
hatálybalépése új fejezetet nyithat Koszovó és az Európai Unió kapcsolataiban .

f) Montenegr ó

Montenegró a 2012 . június 29-én megkezdett tárgyalásain eddig huszonkét fejezetet nyitotta k
meg, és kettő ideiglenes lezárására is sor került . A montenegrói kormány az elmúlt évben
elkezdte az összetettebb (fejezetnyitó benchmarkokat is tartalmazó) fejezetek el őkészítését . A
Bizottság ezen erőfeszítéseket kédvezően értékelte. A legutóbbi tárgyalási fordulóra 2015 .
december 21-én került sor .

g) Bosznia-Hercegovin a

Bosznia-Hercegovina nemrégiben kezdte meg a 2015 . június 1-jén hatályba lépett
Stabilizációs és Társulási Megállapodás végrehajtását. Az Európai Unióhoz való csatlakozás i
kérelmet 2016 . február közepén nyújtotta be a bosnyák kormány .

a) Az Egyesült Királyság EU-reform elképzelése i

2015 . május 7-i választási győzelmét követő beszédében David Cameron megerősítette az
uniós tagsággal kapcsolatos referendum megtartásának tervét . A törvényjavaslat szerint a
népszavazást 2017 . december 31-ig kell megtartani, de a pontos dátumot kés őbb
határozzák meg . 2015. november 10-én David Cameron hivatalos, nyilvános levelet
küldött Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének, amely négy területen fogalmazta
meg a tagság fenntartásának : feltételéül szabott brit elvárásokat : 1) gazdasági
kormányzás, 2) versenyképesség, 3) szuverenitás, 4) „bevándorlás” .

Gazdasági kormányzás

Az Egyesült Királyság a gazdasági kormányzás terén fő célnak az Egységes Piac (Single
Market) megóvását tekinti, amelyen belül is az eurózóna tagjai és az eurózónán kívüli
tagállamok egyenl őségét kívánja elérni . A kormányfő i levél a következ őket fogalmazta meg :

• Annak kimondása, hogy az EU-ban több valuta létezik („EU is a multi-currency area ") .

• Egy vállalkozást az ország valutája miatt nem érhet semmilyen hátrány .
• A közös piac egységét meg kell őrizni .
• Bármilyen változtatás, amir ő l az eurózóna dönt (mint például a bankunió), nem lehet

kötelező az eurózónán kívüli államok•számára, de utóbbiak önkéntesen alkalmazhatják .
o Az eurózónán kívüli adófizetőknek ne kelljen pénzügyi felelősséget vállalniuk azokban -az

intézkedésekben, amelyek az euró védelmét szolgálják .
• Ahogyan a pénzügyi stabilitás és felügyelet az eurózónában az Európai Központi Ban k

(EKB) feladatává vált, úgy a pénzügyi stabilitás és felügyelet a nemzeti intézménye k
felelősségébe tartozik az eurózónán kívüli tagállamók esetében .

• Az összes tagállamot érint ő ügyek megtárgyalásában és az azokról való döntésben az
összes tagállamnak részt kell vennie .
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Versenyképessé g

Az Egyesült Királyság alapvető feladatnak tartja az európai gazdasági növekedés é s
foglalkoztatás növelését, a versenyképesség erősítését . A növekedés egyik fő gátjaként a bri t
politikai kommunikációban már régóta központi helyen szerepl ő bürokratikus
tehercsökkentést jelölték meg, amellyel összefüggésben elismerik az Unió eddigi
törekvéseit, ugyanakkor sokkal nagyobb lépték ű előrelépést sürgetnek. A brit álláspont szerin t
a növekedés érdekében hasznos lenne egy számszerű adminisztratív tehercsökkentési célt
meghatározni, hasonlóan a korábbi, 2007-2012 közötti tagállamokra vonatkozó 25 %-o s
célkitűzéshez — ám ezúttal uniós jogi fókusszal .

Szuverenitás

David Cameron hivatalos formában véget kívánt vetni az Egyesült Királyság
kötelezettségeinek a „még szorosabb Unió” (evet-closer Union) kialakításában, jogilag
kötelező érvénnyel . A nemzeti parlamentek szerepének növelése az uniós döntéshozatalban az
Egyesült Királyság egyik kiemelt célkitűzése, Lóndon ezért szerette volna tovább fokozni a
nemzeti parlamentek szerepét, amelyek közösen megállíthatnának nem kívánatos unió s
jogalkotási javaslatokat . Harmadrészt, az Egyesült Királyság látni akarta, hogy az Európai
Unió elkötelezett a szubszidiaritás maradéktalan tiszteletben tartása mellett .

„Bevándorlás”: a személyek -szabad mozgásának korlátozása és a szociális ellátórendsze r
szigorítása

A brit EU-tagság feltételeinek magyar szempontból legérzékenyebb eleme az EU -
tagállambeli polgárok szabad munkavállalását illetően a tartózkodási feltételek — így
különösen a szociális ellátórendszerekhez való hozzáférés — szigorítása volt . Levelében
David Cameron leszögezte, hogy a szigetországnak a szabad mozgás által okozott nyomássa l
meg kell tudnia küzdeni, ezért az Unióból érkező személyek tekintetében is le kell lassítan i
a bevándorlás mértékét. Cameron azt javasolta, hogy az esetleges újonnan csatlakoz ó
tagállamok állampolgáraira csak akkor vonatkozzon a szabad mozgás joga, ha az adott új
tagállam eléri a konvergencia bizonyos szintjét . A tervezett korlátozások eleme volt az is, hogy
más EU-tagállamból érkező munkavállalók négyévnyi folyamatos munkaviszony utá n
válnának csak jogosulttá bizonyos szociális juttatásokra vagy szociális lakhatásra, ezen
felül a családi ellátások exportját is meg kívánja szüntetni, tehát a szigetországban dolgoz ó
szülő nem kapna az általa eltartott gyermek után ilyen ellátást, ha a gyermek a származási
országban maradt . A brit kormányfő fő feladatnak tekinti a személyek szabad mozgásána k
jogával kapcsolatos visszaélések visszaszorítását is .

A brit EU-reform javaslatok tárgyalásai 2015-ben

David Cameron kezdeményezésére az Európai Tanács december 17-i ülése keretében az
állam- és kormányfők átfogó politikai vitát folytattak a brit EU reform elképzelésekr ő l,' é s
megállapodtak, hogy szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy a 2016. február 18 -
19-i ülésen mind a négy területen sikerüljön elfogadható megoldásokat találni .

b) Intézményközi Megállapodás a Jobb Jogalkotásró l

Az Európai Bizottság 2015. május 19-én tette közzé a jobb jogalkotásról szól ó
javaslatcsomagját, és annak részeként az új Intézményközi Megállapodás (IIA) tervezetét .
Az uniós jogalkotás teljes folyamatát lefedő , átfogó reformintézkedések célja, hogy
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fokozzák az uniós döntéshozatali eljárás nyitottságát és átláthatóságát, a
jogszabálytervezetekhez és módosításokhoz kapcsolódó hatásvizsgálatokat tökéletesítv e
javítsák az új jogszabályok minőségét, és előmozdítsák a hatályos uniós jogszabályo k
folyamatos és következetes felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az uniós szakpolitika i
célkitűzések a leghatékonyabban és legeredményesebben valósulhassanak meg . Az új
intézményközi megállapodásra vonatkozó bizottsági javaslat közzétételét megel őzően a lett
soros elnökség és számos tagállam is bemutatta saját javaslatát, továbbá a Visegrádi Négyek
is közös álláspontot alakítottak ki és mutattak be a kérdésben március 19-én .

Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és a Tanács 2015. december 8-án mutatta be a
megállapodás .háromoldalú kompromisszumon alapuló tervezetét, amelynek politikai
megerősítésére a Tanács részér ő l a 2015. december 15-i Általános Ügyek Tanácsán kerül t
sor . A jobb jogalkotásról szóló új intézményközi megállapodás az alábbi fejezeteket öleli fel :

1. Programozás - Többéves programozás esetén az új Bizottság kinevezésekor a három
intézmény konzultációt folytat az új hivatali id őszakra vonatkozó legfontosabb
szakpolitikai céljaikról és prioritásaikról, és lehetőség szerint az ezek megvalósítását célz ó
intézkedések indikatív ütemezésér ő l . A Bizottság az éves munkaprogramjának elfogadás a
előtt és után párbeszédet folytat az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal .

2. Hatékonyabb jogalkotási eszközök - A hatásvizsgálatoknak egy adott problém a
megléte, mértéke és következményei mellett arra kell kiterjedniük, hogy szükséges-e a z
uniós szintű fellépés . Fel kell térképezni az alternatív megoldásokat és lehétőség szerint a
rövid és hosszútávon jelentkező költségeket és előnyöket, valamint integrált és
kiegyensúlyozott módon, úgy' mennyiségi, mint min őségi elemzéseket alkalmazva fel kel l
mérni a tervezett intézkedés gazdasági, környezeti és társadalmi hatásait . Maradéktalanul
szem előtt kell tartani a szubszidiaritás és az arányosság elvének, valamint az alapvet ő
jogoknak az érvényesülését, ugyanakkor nem késleltethetik indokolatlanul a jogalkotás i
folyamatot, és nem hátráltathatják a jogalkotót .

3. Jogalkotási eszközök - A Bizottság minden egyes javaslatát indokolással együtt nyújtj a
be, amelyben megmagyarázza és indokolja az Európai Parlament és a Tanács számára ,
hogy miért az adott jogalapot és az adott típusú jogi aktust választotta . Az indokolásban
arra is kitér, hogy a javasolt intézkedés miért indokolt a szubszidiaritás és az arányossá g
elve szempontjából, és hogyan egyeztethet ő össze az alapvető jogokkal .

4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási aktusok - A felhatalmazáso n
alapuló hatáskört a Bizottság gyakorolja az Európai Parlament, valamint a Tanács
felhatalmazása alapján, amelyet aztán az Európai Parlament és a Tanács ellenőriz . A
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja, hogy kiegészítse, módosítsa a jogalkotás i
aktusok egyes – nem alapvető – rendelkezéseit . A végrehajtási aktusra akkor van szükség ,
ha az általános szabálytól eltér ően valamely kötelez ő jogi aktus végrehajtását nem a
tagállamok végzik saját nemzeti jogukban, hanem az egységes végrehajtás érdekében ez t
uniós döntéssel kell megtenni . Ilyenkor végrehajtási jogköröket delegálnak a Bizottságra ,
vagy a kül- és biztonságpolitika esetében a Tanácsra .

5. Átláthatóság és koordináció a jogalkotási folyamatban - Az Európai Parlament és a
Tanács társjogalkotóként egyenrangúan gyakorolják hatáskörüket, a Bizottság pedig úg y
tölti be közvetítő i szerepét, hogy egyenl őként kezeli a két jogalkotót, és maradéktalanu l
tiszteletben tartja a Szerződések által az intézményekre ruházott jogköröket . A három
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intézmény a jogalkotási folyamat során megfelel ő eljárások keretében rendszeresen
tájékoztatja egymást munkájáról, a köztük zajló tárgyalásokról, valamint az érdekeltekt ő l
kapott esetleges visszajelzésekrő l .

6. Az uniós jogszabályok végrehajtása és alkalmazása - A tagállamokban gyorsan és
helyesen kell alkalmazni az uniós jogszabályokat : az irányelvek átültetési határideje á
lehető legrövidebb kell, hogy legyen, és főszabályként nem haladhatja meg a két évet .

7. Egyszerűsítés (REFIT) - Célja, hogy egyszerűbbé, célravezet őbbé és hatékonyabbá tegy e
az európai uniós szabályozást, valamint csökkentse a szabályozásból eredő költségeket, é s
így elősegítse olyan keretrendszer létrejöttét, amely egyértelmű , szilárd és kiszámíthat ó
szabályozást biztosít, lendületet adva a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek .

8. A megállapodás végrehajtása és nyomon követése - A három intézmény közösen és
rendszeres időközönként úgy politikai, mint technikai szinten nyomon követi a
megállapodás végrehajtását, éves megbeszélések révén, illetve az intézményköz i
koordinációs csoport keretében .

9. Helyettesítés - Az új IIA a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2003-as
intézményközi megállapodás, valamint a hatásvizsgálatokról szóló 2005-ös intézményköz i
közös megközelítés helyébe lép .

Az Európai Bizottság szintén december 15-én fogadta el a }megállapodást a maga részérő l .
Az Európai Parlament plenáris ülése 2016. március 9-én nagy többséggel, 516 szavazattal ,
92 ellenszavazattal, és 95 tartózkodás mellett, szintén megszavazta a megállapodást, így
annak végleges elfogadására 2016. március 15-én, az Általános Ugyek Tanácsán került sor .

c) Az Európai Polgári Kezdeményezés reformj a

A Lisszaboni Szerződés által bevezetett Európai Polgári Kezdeményezés révén legalább hét
uniós tagállam egymillió polgára jogszabályjavaslat kidolgozására kérheti fel az Európa i
Bizottságot az EU jogalkotási hatáskörébe tartozó ügyekben . A Bizottság 2015 . április 7 -
én hozta nyilvánosságra jelentését az Európai Polgári Kezdeményezésr ő l szóló 211/2011 sz .
rendelet alkalmazásáról, amely bemutatja a kezdeményezés jelenlegi állását é s
alkalmazásának értékelését . Az Európai Polgári Kezdeményezésre vonatkozó szabályokat é s
eljárásokat az Európai Parlament és a Tanács által 2011 . február 16-án elfogadott rendelet
határozza meg, amely 2012 . április 1-jén lépett hatályba, kimondva, hogy els ő alkalomiva l
2015 : árpilis 1-ig, majd azt követ ően minden harmadik évben a Bizottság jelentést nyújt be
annak alkalmazásáról .

Európai Polgári Kezdeményezés aláírója olyan uniós polgár lehet, aki elérte az európa i
parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort . A szervezőknek legalább hét
tagországban kell meghatározott számú aláírást összegy űjteniük, az egyes uniós tagállamok
más és más adatokra tartanak igényt a támogató nyilatkozatok űrlapján. Az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság 2015 . április 13-án konferenciát tartott az Európai Polgári
Kezdeményezésrő l, ahol Frans Timínermans, a Bizottság els ő alelnöke bemutatta a Bizottsá g
kiadott jelentésének főbb ` megállapításait az Európai Polgári Kezdeményezésrő l szóló rendelet
addigi hároméves működésével kapcsolatosan . Az alelnök szerint a jelenlegi helyzet ne m
kielégítő , de van lehet őség a javításra.
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Magyarország több olyan, a Törvényszék előtt folyó bírósági eljárásba is beavatkozott a
kezdeményez ők oldalán (Minority SafePack, Izsák-Dabis), amelyek célja az Európai
Bizottság polgári kezdeményezés bejegyzését elutasító valamely határozatána k
megsemmisítése . Ezekben az eljárásokban a kezdeményezések bejegyzését támogató érvkén t
hoztuk fel, hogy a Bizottság nem indokolta megfelel ően, hogy az adott kezdeményezések
miért esnek nyilvánvalóan a jogalkotás-kezdeményezési hatáskörén kívül, illetve álláspontun k
szerint részleges hatáskör esetén indokolatlanul utasította el az egész kezdeményezé s
bejegyzését .

Az Európai Bizottság 2015 . .november 24-én vitatta meg az „Ébredj, Európa! Az európai
demokratikus vállalások védelmében” című európai polgári kezdeményezést, amely arr a
szólítja fel az intézményt, hogy kezdeményezze Magyarországgal szemben az unió s
alapszerződés 7. cikke szerinti eljárás megindítását, majd ezt követően többségi döntésse l
határozott a polgári kezdeményezés megengedhetősége mellett . A Bizottság hivatalosan 2015 ..
november 30-án hozta nyilvánosságra a döntést, bejelentve, hogy a tárgybeli polgári
kezdeményezés regisztrációja megtörtént, a jegyzékbe vétel formai jogi el őfeltételei adottak
voltak, tartalmi szempontból azonban a biztosok nem vizsgálták a kezdeményezést . A
Magyarországgal kapcsolatban indított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése 2015.
november 30 . és 2016. november 30. között zajlik .

2012 áprilisa óta a Bizottság ötvenegy kérelmet kapott polgári kezdeményezése k
nyilvántartásba vételére, amelyb ő l harmincegyet vettek nyilvántartásba (2012-ben tizenhatot ,
2013-ben kilencet, 2014-ben ötöt és 2015-ben egyet) . Három kezdeményezés folytatj a
jelenleg a támogató nyilatkozatok gyűjtését és tizennyolc kezdeményezés ért gyűjtés i
időszaka végéhez, tíz másikat pedig a gy űjtési időszak vége elő tt a szervezők visszavontak . A
tizennyolc kezdeményezés közül háromnak sikerült megszereznie a szükséges számú
támogató nyilatkozatot, amelyet benyújtottak a Bizottságnak . Ezek a következők voltak: „ A
vízhez és a megfelelő higiénés körülményekhez való hozzáférés emberi jog! A víz közjó, ne m
árucikk!” és a „One of us”, illetve a „Stop vivisection” . Emellett húsz javasolt kezdeményezé s
nem teljesítette a nyilvántartásba vételi kritériumokat, és ezért a Bizottság nem tudta ezeket
nyilvántartásba venni .

d) Az európai .politikai pártok és alapítványaik szabályozás a

2013-ban az ír soros elnökség alatt megkezd ődött az európai politikai pártok (European

Political Party - EUPP) és alapítványok (European Political Foundation - EUPF)
alapszabályáról és finanszírozásáról szóló rendelettervezet részletes tárgyalása, amelyne k
során lehetővé vált az előzetes tanácsi álláspont beazonosítása egyes kérdések tekintetében . A

rendelettervezetrő l másfél éves egyeztetés után 2015. február végén jött létre megállapodá s
a Tanács és a Parlament között . A dosszié tárgyalását nehezítette a javasolt szabályok
precedensnélkülisége, politikai érzékenysége, széles körű kihatásai és az eredeti bizottság i
javaslat kidolgozatlansága. Az új szabályok csak 2017 . január 1-től lesznek
alkalmazandók .

A rendelet uniós jogi személyiséget biztosít az európai politikai pártok és alapítványaik

részére, továbbá az uniós szintű bejegyzésük és nyilvántartásuk érdekében létrehoz egy
független hatóságot, amelynek igazgatóját az intézmények közösen nevezik ki . Az Európai
Parlament szerepe az uniós finanszírozás kapcsán továbbra is megmarad, mivel az európai
politikai pártok és alapítványaik az új szabályok szerint is az EP költségvetéséb ő l kapják maj d

az uniós finanszírozást. A tágabb körben vett pénzügyi ellenőrzés során a tervezet széles kör ű
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tájékoztatási és számviteli jelentéstételi kötelezettséget ír el ő az EP, a regisztrációt végz ő
hatóság, az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) és a tagállami hatóságok felé, akik a z

Európai Számvevőszékkel kiegészülve látják majd el a külső ellenőrzéssel kapcsolato s

feladatokat .

A Bizottság eredeti elképzelése, hogy a rendeletet a 2014-es parlamenti választásokon már
alkalmazhassák, nem valósult meg : a rendeletben foglalt szabályok alkalmazásáról az E P
2018 közepére, a Bizottság 2018 végére készíti el majd értékelését . A felhatalmazáson alapul ó
jogi aktusról folytatott 2015 . május 22-ei nemzeti szakért ő i megbeszélés nyomán felülvizsgált
tervezetet a Bizottság 2015 . október 13-án elfogadta .

e) Az Európai Parlament vizsgálóbizottságainak szabályozása

Az Európai Parlament tagjai minimum egynegyedének kérelmére vizsgálóbizottságoka t
állíthat fel, hogy kivizsgálja az állítólagos uniós jogsértéseket . Az európai parlament i
vizsgálóbizottságok ügyét 2015 elején az Európai Parlament Alkotmányos Ügyek Bizottsága
(AFCO) vette újra napirendre .

A Tanács és a Bizottság levelet küldött a dossziéról szóló jelentés elfogadása el ő tt, amelybe n
jelezte súlyos jogi és intézményi kétségeit az európai parlamenti javaslattal kapcsolatban ( a
Tanács a 20 cikkb ő l 8 esetében jelzett kifogást) . 2015 áprilisában került sor a lett elnökség és
az Európai Parlament képvisel ői közötti találkozóra, ahol megállapodtak, hogy a jogi
szolgálatok bevonásával újrakézdik a tárgyalásokat a dossziéról . A Tanács Jogi Szolgálata
által közzétett vélemény jelentős, és alapvet ően jogi természetű módosítások szükségességér e
.hívta fel a figyelmet, amelyekről a lényegi tárgyalások 2015 őszén kezdődhettek újra. Az
AFCO 2015 . november 29-én fogadta el a jelentés második változatát, , amelyet Danuta
Hübner jelentéstev ő levelével mellékelve küldtek meg a Tanács Általános Ügyek
Munkacsoportja (General Affairs Group – GAG) részére . Danuta Hübner levelére válaszu l
Christian Braun, az Állandó Képviselők Bizottságának elnöke válaszolt, amelyben kifejezte
szándékát a technikai szintű tárgyalások folytatásáról . A holland elnökség várhatóan
folytatja majd az informális találkozókat a jelentéstev ővel .

f) A Törvényszék reformj a

Az Európai Unió Bíróságán a nagy ügymennyiség kezelése és a polgárok megfelel őbb jogi
védelme érdekében létrehozott Törvényszék (General Court) a magánszemélyek ,
vállalkozások és egyes szervezetek által indított eljárásokkal és a versenyjogi ügyekke l
foglalkozik . Magyarország a Törvényszék el őtt kizárólag felperesi, illetve beavatkozó i
minőségben jelenik meg, mivel a kötelezettségszegési eljárások és az el őzetes döntéshozatali
eljárások továbbra is a Bíróság hatáskörébe tartoznak . Magyarország 2004 óta 11 keresetet
indított a Törvényszék előtt, és 6 alkalommal lépett fel beavatkozóként más felek közötti
eljárásban.

Az Európai Unió Bírósága (EUB) 2011. március 28-án nyújtotta be els ő jogalkotási
kezdeményezését az Európai Unió Bírósága alapokmányának módosítása céljából, amely
egyebek mellett tizenkett ővel növelné a Törvényszék bíráinak számát . Mivel az eredeti
javaslat benyújtása óta jelent ősen megnőtt a Törvényszék elé kerül ő ügyek száma, az EUB
2014. október 13-án már azt javasolta, hogy a Törvényszék bíráinak száma 2019-r e
összesen kétszeresére növekedjen . A kezdeményezés a bővítést három szakaszban javasolta
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végrehajtani, a Közszolgálati Törvényszéknek a Törvényszékbe való integrálásáva l
egyidejű leg, melynek következtében a bírák száma végül összesen 21-gyel növekedne .

2014 folyamán létrejött egy általános egyetértés a Törvényszék b ővítésére vonatkoz ó
koncepciót illetően, így 2015 márciusában az Antici-ülés keretében sor kerülhetett az első
informális lépésre, vagyis azon tagállamok kisorsolására, amelyek részt vesznek a bővítés
első , 2015. szeptemberi körében . A sorsolás eredményeként a következő tagállamok
jelölhetnek második bírót a Törvényszékre az els ő szakaszban : Csehország, Svédország ,
Spanyolország, Belgium, Magyarország, Lengyelország, Ciprus, Litvánia, Görögország ,
Lettország, Luxemburg, Szlovákia . (Belgiumnak nem állt szándékában második bíró t
jelölni, helyette így az elnökségi rotációs listában soron követ ő Spanyolország kapott
lehetőséget . )

A lett soros elnökség 2015 februárja óta folyamatos erőfeszítéseket tett arra, hogy a Tanács
nevében az Európai Parlamenttel, a Bizottsággal és a Bírósággal négyoldalú tárgyalásokat
(quadrilógus) folytasson. Az Európai Parlament Jogi Bizottságának (JURI) elnöke és a
dosszié jelentéstevője azonban ettől elzárkózott. Így félő volt, hogy amennyiben a Tanács
nem lép, a dosszié az elsőolvasatos vita fázisában beragad, így az egyetlen megoldás az volt a
folyamat továbbvitelére, ha a Tanács elfogadja saját els ő olvasatos álláspontját é s
megküldi a Parlamentnek . Ezzel a lépéssel ugyanis az Európai Unió m űködéséről szóló
szerződés 294. cikk (7) bekezdésének megfelelően megindult a második olvasatos eljárás (a
nyári szünetre tekintettel szeptember elején) . A Parlamentnek így a Tanács közlését ő l
számított három hónapon belül döntenie kellett arról, hogy a Tanács álláspontját elfogadja ,
elutasítja, vagy módosításokat javasol . Mivel mind a módosításokhoz, mint pedig a z
elutasításhoz a Parlament tagjainak többségi szavazata szükséges, és a jelentéstev ő elutasító
véleményét kevesen osztották, a Parlamentben nem alakult ki többség a Tanác s
javaslatának elutasítására.

Az Általános Ügyek Tanácsa 2015 . június 23-án — Belgium tartózkodása mellett és az
Egyesült Királyság ellenszavazatával — elfogadta második olvasatos álláspontját, amelye t
2015 . október 28-án az Európai Parlament is meger ősített, a Tanács részéről pedig a Bel- é s
Igazságügyi Tanács december 3-i ülése fogadta el .

. Külkápcsólátok-	 . . :

a)

	

Közös kül- és biztonságpolitika

Az Európai Uniónak a lett, illetve luxemburgi elnökségek id őszaka alatt 2015-ben olyan, az
európai biztonságot és prosperitást alapjaiban fenyegető kihívásokkal kellett szembenéznie ,
mint a menekültváltság, az ukrajnai és szíriai geopolitikai válságok, vagy a radikális iszlám
terrorizmus . Az elmúlt év ' uniós csúcstalálkozóinak gyakorisága a konszenzusteremté s
nehézségeit bizonyították és azt, hogy az Unió egyre kevésbé képes arra, hogy egy többpólusú

világban a tőle elvárható stabilizáló szerepet játsszon . Magyarország 2015 folyamán i s
törekedett a Keleti Partnerség és a Nyugat-Balkán térségére irányuló figyelem fenntartására ,
következetesen támogatva emellett az EU keleti és déli szomszédságában kialakult válságo k

békés, politikai rendezését .

A nyugat-balkáni térséget illet ően a jelentős nemzetközi (EU, US) nyomás és a súlyosbodó
belpolitikai válság hatására megindult az érdemi belpolitikai párbeszéd Macedóniában . Az

EU-Koszovó stabilizációs és társulási megállapodás 2015 . október 27-én került aláírásra . A

Belgrád — Pristina dialógust magyar részr ő l következetes támogatásban részesítettük. 2015 .
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augusztus 25-én a felek megállapodást kötöttek a koszovói Szerb Önkormányzato k
Szövetségének létrehozását szabályozó általános elvekrő l . 2015. november 13-án a visegrád i
csoport országai a nyugat-balkáni régió országai együttm űködésének elősegítésére Nyugat -
balkáni Alapot hoztak létre . A visegrádi országok szorgalmazták, hogy az európai
intézmények gyorsítsák fel a térség európai uniós integrációját, 'különös tekintettel arra is ,
hogy a bevándorlási hullám rendkívül súlyos hatásokkal van a nyugat-balkáni régióra .

Az Európai Unió 2015-ben is támogatta az ukrán válság békés rendezését, és szorgalmazta a
Minszki Megállapodások teljes körű végrehajtását . Ennek jegyében az Európai Tanác s
márciusban eldöntötte, hogy az Oroszország elleni gazdasági szankciókat a Minszk i
Megállapodások teljes végrehajtásához köti. A Külügyek Tanácsa decemberben
meghosszabbította a szankciókat 2016 . július 31-ig. A diplomáciai er őfeszítések elsősorban
Németország és Franciaország vezetésével zajlottak . Az EU folytatta az ukrán reformfolyama t
pénzügyi és szakértő i támogatását . Az EU-Ukrajna kapcsolatok erősítését szolgálta a 2015 .
áprilisi EU-Ukrajna csúcs, valamint a Társulási Megállapodás szabadkereskedelmi részének a
2016 . január 1-jei alkalmazásának a megkezdése .

A 2015 . május 22-ei rigai Keleti Partnerség csúcstalálkozó során érezhet ővé váltak az
eltérések az EU-hoz való közeledést/integrációt kiemelten kezel ő országok (Grúzia, Ukrajna ,
Moldova) és a többi partner (Azerbajdzsán, Örményország, valamint a Belarusz Köztársaság )
külpolitikai megközelítése között . A Társulási Megállapodással rendelkez ő országok az
elmúlt időszakban az integrációs felkészülés fokozására összpontosítottak . Pozitív fejlemény ,
hogy a Bizottság 2015 . decemberi jelentése kedvez ő Grúzia és Ukrajna vízumliberalizáció s
intézkedéseit illetően és a feltételek teljesítése mellett a vízumliberalizáció bevezetésére tett
javaslatot . Ugyanakkor egyes partnerországok (különösen Moldova) modernizáció s
folyamatában komoly nehézségek is jelentkeztek . A Belarusz Köztársaság fokozta az EU és a
nemzetközi közösség irányába tett konstruktív gesztusokat, amely nyomán az EU a Belarusz
Köztársasággal szembeni nyitási politika folytatása mellett döntött, felfüggesztve számo s
belorusz személlyel és entitással szemben bevezetett szankciók végrehajtását . Azerbajdzsán
és Örményország tekintetében az együttm űködési keretek pragmatikus elemeinek erősítésére
került a hangsúly: folytatódnak a tárgyalások az adott országok ambíciószintjének megfelel ő
együttműködés kialakítására .

Az Európai Bizottság 2015 . november 18-ai ülésén elfogadta Federica Mogherini külügyi é s
biztonságpolitikai főképviselő és a Bizottság közös közleményét az európai
szomszédságpolitika felülvizsgálatáról . A dokumentum megerősíti a déli és keleti
szomszédság egy keretben történő kezelését, ugyanakkor a megváltozott körülményekre
tekintettel az eddigi EU-centrikus megközelítés helyett valós partnerség kialakításá t
szorgalmazza, amelyben nagyobb szerep jut a tematikus (pl . biztonság, energia)
együttműködésnek . Még nagyobb hangsúly helyeződik a partnerállamok stabilitására, az EU
politikák közötti összhangra, a források rugalmasabb felhasználására, a sikeresebb
válságkezelésre a stabilizálási erőfeszítések érdekében .

A Közel-Kelet térségének szinte minden országára kiterjed ő válságot jelentett a 2015-ös év ,
ezzel arányosan nőtt a terrorszervezetek és széls őséges csoportok befolyása. Irakban
veszélybe került az Abadi-kormány kormányprogramjának és 2015 . augusztus 9-én
meghirdetett reformprogramjának megvalósítása, és ezáltal az ISIL terrorszervezet ellen i
hatékony küzdelem lehetősége is . Szíriában a polgárháború ötödik éve után sem született
politikai megoldás, amely•megállíthatná a vérengzést, a káosz pedig a felekezeti konfliktus és
az ISIL térnyerésének kedvezett . 2015 során világszerte számos olyan nagyvárosban történ t
nagyszabású, sok áldozattal járó terrorista merénylet, amely az ISIL világméret ű
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szervezettségére utal . Az év második felére sikerült a nemzetközi szerepl őket bevonni az aktí v
rendezési folyamatba : ősszel kétfordulós tárgyalás-sorozat során Bécsben a konfliktusba n
érintett országok, az ENSZ BT öt állandó tagja és az EU külpolitikailag legaktívab b
tagállamai közös üzenetet fogalmaztak meg a szíriai- válság megoldására vonatkozóan. Ezt
követően az ENSZ BT december 18-án egyhangúlag elfogadott határozatban (2254/2015 )
erősítette meg a szíriai békefolyamat tényleges beindítását, illetve a Szíriát Támogat ó
Nemzetközi Csoport központi szerepét az ENSZ-közvetítés el őmozdításában .

Maratoni diplomáciai tárgyalássorozatot követően 2015 . július 14-én létrejött az iráni
nukleáris megállapodás, melyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) határozatban er ősített
meg . A határozat az iráni nukleáris programot érint ő korlátozások Nemzetközi Atomenergi a
Ügynökség (NAÜ) által ellen őrzött végrehajtása mellett el ő irányozza az azzal kapcsolatban
2007. óta bevezetett szankciók (ENSZ, EU, USA) fokozatos megszüntetését . Az EU 2015 .
október 18-án elfogadta a szankciók könnyítését megvalósító jogszabálycsomagot .

Az uniós közös kül- és biztonságpolitikának továbbra is kiemelt fontosságú területe a
stratégiai partnerségi együttműködés a vezető globális és regionális hatalmakkal . Kiemelendő
a 2015 . június 29-ei brüsszeli EU-Kína csúcstalálkozó, melynek középpontjában az EU-Kín a
2020 stratégiai agenda, az új ötéves együttm űködési terv, valamint az együttm űködés új
területekkel való bővítése állt . A 2015 . május 29-ei EU-Japán csúcstalálkozón a felek legfels ő
politikai szinten is megerősítették a szabadkereskedelmi megállapodásról és a hozz á
kapcsolódó politikai keretegyezményről folytatott tárgyalások miel őbbi lezárásának
szükségességét . 2015 folyamán a felek újabb tárgyalási fordulókat tartottak az EU-US A
szabadkereskedelmi megállapodás (TTIP) tárgyában . Az ázsiai partnerekkel folytatott
kapcsolatok kiemelkedő eseménye volt a november 4-5-ei luxemburgi ASE M
külügyminiszteri találkozó .

Az Európai Tanács 2013-as feladatszabása alapján 2015,folyamán elindult a szélesebb kül- é s
biztonsági stratégia (European Global Strategy) újragondolása . A Főképviselő a Bizottsággal
szoros együttműködésben értékelte az EU globális környezetében zajló fejlemények hatását ,
és megkezdte a tagállamokkal folytatott konzultációt az Unió el őtt álló kihívásokról é s
lehető ségekrő l . A stratégia célja, hogy a megváltozott biztonsági környezetben világos
politikai iránymutatást/keretet biztosítson az EU globális fellépéséhez . A stratégiai
felülvizsgálatot az EU-t keleti és déli irányból ér ő súlyos kihívásokra adandó válaszok mellett
az EU-bővítés, az EU közös biztonság- és védelempolitikája terén szerzett tapasztalato k
alkalmazása és a Lisszaboni Szerződés elfogadásából következő változások is indokoltt á
teszik. A tervek szerint 2016 júniusára elkészül ő stratégiától elvárt egyik fő célkitűzés a
rendelkezésre álló EU külkapcsolati eszközök koherenciájának erősítése .

b) .Közös biztonság- és védelempolitik a

Az Európai Tanács (EiT) — a 2013 . decemberi ülést követ ően — 2015 . június 25-26-án ismé t
napirendjére tűzte a közös biztonság- és védelempolitika helyzetét (KBVP) . Az EiT-en az
állam- és kormányfők következtetéseket fogadtak el, melyek értelmében folytatódik a munk a
a hatékonyabb, láthatóbb és eredményorientáltabb KBVP megvalósítása, a polgári és katona i
képességek továbbfejlesztése és Európa védelmi iparának, többek között a kkv-knak a
megerősítése érdekében . A 2003-as Európai Biztonsági Stratégia (EBS) évek óta húzódó
felülvizsgálatának szükségessége, és egy új stratégia megalkotására vonatkozó feladatszabás
az egyik legfontosabb kérdés volt, amelyben az állam- és kormányfők döntést hoztak .

Emellett, az EiT 2013 . decemberi ülésén született feladatszabások értelmében, mások mellett ,
2015-ben elkészült a Bizottság és Mogherini főképviselő együttes közleménye, amel y
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áttekinti a kapacitás-építés jelenlegi helyzetét, valamint a kapcsolódó végrehajtási terv is, é s
folyamatban van a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépésről szóló közös keretdokumentum
elkészítése is .

Magyar szempontból időszerű volt a stratégia felülvizsgálatára vonatkozó feladatszabás, '
támogatjuk egy új dokumentum kialakítását . Ahhoz, hogy az EU hiteles és megbízható
partner lehessen a nemzetközi válságkezelésben is, elengedhetetlen az átfogó megközelíté s
jegyében a külpolitikai cselekvési irányok meghatározása, alapvet ő érdekeink meghatározása
és egyértelmű prioritások felállítása .

c)

	

Nemzetközi fejlesztési együttm űködés

2015 . szeptember 25-én az ENSZ Közgy ű lés margóján került sor a Milleniumi Fejlesztés i
Célokat felváltó Agenda 2030 Fenntartható Fejl ődési Keretrendszer elfogadására .
Magyarország, mint az Európai Unió tagja – amely egyben a legnagyobb donor jelenleg a
világon – szintén hozzájárult a közös európai uniós vállalásokhoz . Ennek értelmében a
tagállamok vállalták, hogy 2030-ig a bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítót t
hivatalos fejlesztési támogatási (ODA) ráfordítások kollektív aránya eléri 0,7 %-os szintet . Az
EU13 számára megerősítésre került a differenciált egyéni tagállami vállalási szint és az anna k
fokozatos elérésére vonatkozó kitétel, azaz törekvés az ODA/GNI 0,33 %-ra emelésére .

a) Kétoldalú kereskedelmi és beruházási tárgyaláso k

2015-ben lassú ütemben folytatódtak az EU-USA közötti szabadkereskedelmi tárgyalások
(TTIP) . A javított vámajánlatok októberi cseréje során sikerült elérni az EU számára
hátrányos egyensúlytalanság orvoslását . A komolyabb gazdasági és politikai érzékenységű
kérdésekben kevés előrelépés volt, a közbeszerzési területen nem került sor az ajánlatcserére .
A megállapodás tervezett fejezeteinek fele esetében az év végéig nem sikerült a felek
javaslatait egységes szerkezetű szövegbe foglalni . A lassú előrehaladás okai között a technikái
egyeztetések időigénye és az emelhető ki, hogy 2015-ben az Egyesült Államok figyelmé t
elsősorban a Csendes-óceáni Partnerségre irányuló tárgyalások lezárása kötötte le, amelyre
végül októberben került sor. A Kanadával kitárgyalt szabadkereskedelmi megállapodá s
(CETA) esetében folytatódott a szöveg jogi átfésülését célzó folyamat, és megkezd ődött a
beruházásvédelmi fejezet Uniós reformjavaslathoz igazítása . 2015-ben a vártnál kisebb
előrehaladást hoztak az EU és Japán közötti szabadkereskedelmi tárgyalások . December
elején lezárultak a Vietnammal folytatott tárgyalások, és megkezdődött a szöveg jogi é s
nyelvi szempontú átvizsgálása . Az Európai Bizottság 2015 őszén jelentette be a tervbe vet t
szabadkereskedelmi megállapodások lehetséges területeit feltáró ún . scoping gyakorlat
megkezdését Ausztráliával és Új-Zélanddal. Az EU-Mexikó Globális Megállapodá s
modernizációjáról szóló tárgyalásokat megel őző scoping folyamat 2015-ben lezárult . A
partnerek javaslatának alacsony ambíciószintje miatt az EU-MERCOSUR tárgyalásokon
2015-ben sem került sor a vámajánlatok cseréjére . A tagországok megosztottak azzal
kapcsolatban, hogy az ajánlatcserére csökkentett ambíciószint mellett érdemes-e sort keríteni .
A Tanács 2015 novemberében hagyta jóvá a Fülöp-szigetekkel létrehozandó kétoldal ú
szabadkereskedelmi megállapodás tárgyalásai megindítására vonatkozó javaslatot . Kínával
jelentős előrelépés nélkül folytatódtak az átfogó kétoldalú beruházási megállapodá s
létrehozására irányuló tárgyalások. A partner továbbra is vonakodik az EU piacnyitás i
igényeinek szabadkereskedelmi megállapodás keretein kívüli tárgyalásától . A Szingapúrral
kitárgyalt szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán az Európai Bizottság az Európai
Bírósághoz fordult annak megállapítását kérve, hogy a megállapodás az EU által, a
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tagországok részvétele nélkül is megköthető . A Tanács nem osztja a,Bizottság véleményét,
amit magyar részrő l is vitatunk . A bírósági eljárásba ezért Magyarország is beavatkozott .

b) Többoldalú kereskedelmi tárgyaláso k

A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) december 14-18 között a Nairobiban megtartott 10 .
Miniszteri Ertekezletén elfogadott döntések közül kiemelend ők ' a mezőgazdasági
exportverseny területén és a legkevésbé fejlett országok érdekében meghozottak (származás i
szabályok, szolgáltatáskereskedelem, gyapot) . A mezőgazdasági exportverseny területé n
született határozat megtiltja a közvetlen mezőgazdasági exporttámogatások alkalmazását, é s
fegyelmek alá vonja e területen az exporthitelezést, az állami vállalatok tevékenységét és a z
élelmiszersegélyezést . Az elfogadottak teljesítése az Unió számára nem okoz nehézséget ,
mert az EU már jórészt korábban megszüntette az exporttámogatások nyújtását . A Miniszteri
Értekezleten a fejlett és fejl ődő országok álláspontja közötti alapvető eltérések következtében
nem született érdemi döntés a Doha-forduló (DDA) jövőjéről, illetve az esetleges új
témákban folytatandó tárgyalások előkészítésérő l . A nemzetközi kereskedelem el ő tt i
akadályok lebontásában tovább erősödhet a két- és többoldalú kezdeményezések szerepe .

Az Információtechnológiai Megállapodás (ITA) termékkörének bővítését célzó WTO
tárgyalások ünnepélyes lezárására 2015 decemberében került sor . A világkereskedelem közel
10 %-át adó termékkörre kiterjed ő megállapodás értelmében 2016 . július 1-től, több
lépcsőben, mintegy 200 termék vámjai kerülnek teljes lebontásra . A környezetvédelm i
termékek kereskedelemének liberalizációját (EGA) célzó többoldalú WTO tárgyalásokon
2015-ben nem sikerült megállapodni a lefedendő termékkörről . Lényegi el őrelépésre a
plurilaterális szolgáltatáskereskedelmi megállapodást (TiSA) célzó tárgyalásokon sem
került sor .

c) Jogszabályalkotás, intézményi kérdések

Válságrégiókból származó ásványkincsek kereskedelm e

A jogszabály-javaslat fő célkitűzése, hogy csökkentse azon fegyveres csoportok pénzügyi
forrásokhoz jutásának lehető ségét, melyek jelentős részben a konfliktusok által érintett é s
nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok exportjának bevételeib ő l
finanszírozzák működésüket. E célkitűzést az uniós vállalatoknak az ilyen területekr ől
származó ón, tantál, volfrám és arany tekintetében folytatott felel ősségteljes beszerzés i
gyakorlatának támogatása és további el őmozdítása .révén kívánja elérni . A javaslat olyan
önkéntességen alapuló rendszer felállítását javasolja, amelyben az import őrök az érintett
termékek származási helyére tekintet nélkül öntanúsítás keretében tehetnek nyilatkozatot a z
általuk importált anyagok eredetérő l . Az Európai Parlament a tanúsítási rendszer kötelez ővé
tételét szeretné elérni, a Tanács álláspontja kialakítás alatt áll . Magyar részrő l támogatjuk egy
megfelelő ösztönző megteremtését az Uniós vállalatok számára felelős beszerzési politik a
folytatására a lefedett alapanyagok esetében .

A kínzóeszközök kereskedelmének korlátozás a

Az Európai Bizottság javasolta az egyes, a halálbüntetés, a kínzás `vagy más kegyetlen ,
embertelen bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló
1236/2005/EK rendelet felülvizsgálatát, az eddiginél átfogóbb és hatékonyabb szabályozá s
kialakítása céljából . 'A javaslatról az intézmények megkezdték a trilógust. Magyar részrő l
alapvetően egyetértünk az uniós javaslat céljával .
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IIT: Piz .uniós tagságból eredő lehetőségek kihasználása és kötelezettségek teljesetése°s

1 ." A- .külkéreskedelmi,forgalóm alakulása 2015-ben '

a) Áruforgalom 2015 . 1-11. havi adatok alapján .

A KSH jelen pillanatban rendelkezésre álló adatai alapján Magyarország áruexportja 2015 .
1-11. hónapjában elérte a 84,7 milliárd eurót, amelynek 79,4 %-a áz Európai Unió felé
irányult . Az import értéke 79,4 milliárd euró olt, amelynek 75,3 %-a az EU tagállamaibó l
adódik össze. A termékkivitelben a jelzett id őszakban 7,4 %-os, a termékbehozatalnál 6 %-o s
növekmény figyelhet ő , meg 2014 . ugyan ezen idő szakához képest . Összegben kifejezve
kereskedelmi többletünk 7,5 milliárd eurót tesz ki . Az Európai Unión belül is az EU15
országaival bonyolítjuk a legnagyobb kereskedelmet . Ezek az országok az export 57,3 % -
t és az import 54,4 %-ot adták. Legfontosabb kereskedelmi partnerünk továbbra i s
Németország, (export : 27,7 %, import 25,9 %), Ausztria, Románia és Szlovákia . Az Európai
Unióval folytatott kereskedelmünk 8,1 milliárd euró többletet mutat .

b) Szolgáltatás 2015. I-III. negyedévi adatok alapján

A szolgáltatások tekintetében is fokozatos b ővülésrő l lehet beszámolni . A rendelkezésre álló
2015 I-III. negyedévi adatok alapján a szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom elérte a 14, 6
milliárd eurót (5,5 %-os bővülés), importunk 9,6 milliárd euró (1,4 %-os bővülés) volt ,
egyenlegünk 5 milliárd euró. A termékkereskedelemhez hasonlóan a szolgáltatás -
külkereskedelem is az Európai Uniós országokkal a legintenzívebb. Csak úgy, mint az
árukereskedelemben, úgy a szolgáltatás szektorban is Németország Magyarorszá g
legfontosabb kereskedelmi partnere, továbbá kiemelkedik még ezen a területen Ausztria és a z
Egyesült Királyság is . A szolgáltatás típusok közül az üzleti szolgáltatások adták 2015 1-3 .
negyedévében exportunk 38,4, importunk 59,3 %-át .

2 . ` A ; közösségi alapok; valamint a inézőgazdaság" i! "és ' vidékfejlesztési' támogatásoly
felhasználása 2015-bé ú

a)

	

2007-2013-as id őszak

A 2015-ös évben kiemelkedő, közel 2500 milliárd forintos kifizetés történt a
kedvezményezettek részére az NSRK alá tartozó programok tekintetében, ami nagyba n
hozzájárult ahhoz, hogy 2007-2013-ban a teljes rendelkezésre álló forrást felhasználj a
Magyarország .

Támogatások megoszlása fejlesztési célok szerint

A 2015-ös évben jelentős kifizetésben részesült a közlekedésfejlesztési (786 milliárd
forint), illetve környezetfejlesztési projektek (504 milliárd forint) és az energia -
egészségügyi terület (223-183 milliárd forint) is . Emellett jelentős összegű kifizetések
történtek az oktatási, foglalkoztatási, vállalkozásfejlesztési, szociális, társadalmi és turisztika i
szegmensekben is .
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közlekedés 786
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energia 223
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Támogatások megoszlása kedvezményezetti csoport szerint

A kifizetések kedvezményezettjeit tekintve az önkormányzati és költségvetési szerve k
projektjei meghaladták az 1 300 milliárd forintot ,a 2015-ös évben . Emellett — elsősorban a
NIF Zrt. infrastrukturális beruházásoknak köszönhetően — kiemelendők az állami
vállalkozások is (761 milliárd forint) . A vállalkozások esetében is közel 300 milliárd forint
kifizetésére került sor 2015-ben .

.D
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Kdizetett

összeg 2015.. . )

„(Mi-d Ft)
vállalkozás 297
állami vállalkozás 76 1
önkormányzat 63 7
költségvetési szerv 670
non-profit 96
egyéb 9
Osszesen' .
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A 2007-2013-as programozási ciklus zárásához közeledve nem lehet csak a 2015-ös éve t
kiemelni, célszerű a 7 éves ciklust egészében vizsgálni .

Várható zárás alakulás a

A 200'7-13. évi programozási időszakban 24,9 milliárd euró uniós fejlesztési forrás állt
Magyarország rendelkezésére NSRK szinten. 2015 végén a Bizottsággal történ ő
elszámolási arány 96 % (a lehívásokat, a benyújtott, illetve benyújtás el őtt álló elszámolásokat
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is figyelembe véve) . Amennyiben számolunk a további elszámolási potenciállal is, úgy 201 5
végére elértük a 106 %-ot, ami egyben azt is jelenti, hogy a 2007-2013-as programozás i
időszakban a rendelkezésre álló teljes uniós keret lehívásra kerülhet .

• 2015 . december végére a lehívott és lehívás előtt álló források a teljes uniós keret 9 6
%-át teszik ki . Amennyiben számolunk a további elszámolási potenciállal is, úgy már
106 %-on állunk, tehát a 2007-2013-as programozási id őszakban a rendelkezésre áll ó
teljes uniós keret lehívásra kerülhet .

• A 106 %-os lehívási többlet (puffer) kiugróan magas teljesítmény Magyarországtól a
záráshoz közeledve - tekintve a 2013-as állapotot . A 106 % ugyanis biztosítja a 2007-
13-as időszak teljes forrásfelhasználását : a fennálló felfüggesztési ügyek
korrekciójának, az utólagosan felmerül ő problémák és a még kiküldend ő számlák
fedezetéül szolgálhat . Ez azt jelenti, hogy a 3 évvel ezel őtti helyzettel szemben, amiko r
500 Mrd forintos forrásvesztés volt prognosztizálható, most 450 Mrd forint tartalékka l
vághatunk neki a zárási folyamatnak .

• Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program esetében várhatóan a teljes keret lehívásr a
kerülhet, a Halászati Operatív Programnál pedig a keret 86 %-a került 2015 végéi g
kifizetésre, de a kötelezettségvállalás 101 %-on áll, és ennek a végs ő kifizetési dátum a
2016 .03 .31 .

Forrásvesztési veszély alakulás a

• 2013 közepére a fejlesztéspolitika megörökölt intézményrendszere struktúrájában ,
eljárásrendjében, döntéshozatalaiban az eredményes és hatékony forrásfelhasználás
érdekében jelentős korrekcióra szorult . 2013 júniusában a forrásvesztési veszély NSRK
szinten már 500 milliárd forintot tett ki a szükségessé váló intézkedések nélkül . Az
intézményrendszer a forrásvesztési veszély elhárítása érdekében minden eszköz t
bevetett (nagyprojekt pénzügyi terv, state-aid el ő leg, társfinanszírozási arány változtatása ,
OP módosítások, KMR-KONV arányok változtatása, szakaszolt projektek stb .) .

A forrásvesztési veszély elhárítása és a források teljes körű felhasználása érdekébe n
intézkedési terv összeállítására került sor . Ez tartalmazta a kifizetési célokat, és azo k
ütemezését (EUB lehívási terv, kifizetési terv, kötelezettségvállalási, meghirdetési terv, stb .) ,
a célok elérése érdekében megtenni tervezett hazai intézkedéseket (pl . önerőalap, jogszabályi
környezet felülvizsgálata, a nem szerződésszerűen teljesítő kedvezményezettekkel szembeni
szankciók rendszere, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások, pénzügyi eszközök b ővítése
stb.) és a végrehajtás szigorú nyomon követését (jelentéstételi rendszer, vezet ő információs
rendszer hatékonyabbá tétele) .

A munkaterv végrehajtásáról és a beavatkozások-szankciók rendszerér ő l a Magyar Kormán y
határozatot hozott (1051/2014 . (II. 7 .) Korm. határozat), kormányrendelet született a
monitoring rendszer működésérő l is (60/2014 . (III . 6.) Korm. rendelet) . A 2007-2013 közötti
programozási időszak operatív programjainak 2015 . évi eredményes zárásával összefüggő
érdekeltségi ösztönz ő rendszerrel kapcsolatos feladatokról ugyancsak kormányhatároza t
rendelkezett (1060/2015 . (II . 18 .) Korm. határozat, 1733/2015 . (X. 8 .) Korm. határozat) . Az
intézményrendszer a jogszabályok adta valamennyi lehet őséget kiaknázva elérhetővé
tette a rendelkezésre álló uniós források teljes felhasználását (nagyprojekt pénzügyi terv,
state-aid előleg, társfinanszírozási arány változtatása, OP módosítások, KMR-KONV arányo k
változtatása, szakaszolt projektek stb .) .
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•• Az átfogó intézkedéseknek köszönhetően az aktuális kötelezettségvállalási állományho z
kapcsolódó jelentős forrásvesztési veszély 2015 év végére – fokozatosan csökken ő
tendenciát mutatva - lényegében teljesen megsz űnt, és Magyarországnak várhatóan
nem kell forrásvesztéssel számolnia .

Forrásvesztési veszély alakulása 2013-2015 közöt t

vD

2015. I1 .

	

20] 5 III .

	

2015 IV.2014 III . 2014IV. 2015 I .

Nemzetközi kitekinté s

• Az erő teljes beavatkozások révén Magyarországnak a többi európai uniós tagállamho z
mért helyzetét is sikerült stabilizálni . Az európai bizottsági időközi kifizetéseket
tekintve - a rendelkezésre álló összes forrás arányában – hazánk 2013-at követ ően is
tartotta pozícióját a többi európai uniós tagállam között, biztosítva a források telje s
körű felhasználását.

• A 100 %-ot elérő abszorpció a régiós versenytársak közül kiemeli Magyarországot . A
2007-13-as fejlesztési ciklusra jutó teljes keretösszeget pl . Csehországnak,
Szlovákiának és Romániának sem sikerül teljes egészében felhasználni, sőt a régiós
rangsorban sokáig vezet ő Lengyelországot is sikerült utolérnie hazánknak az időszak
zárásához közeledve .

Nemzetközi kitekintés

1

,Ország
megnevezése :

" -'2007-2013 .fejlésztési
i `

	

_v
jűtó keretösszeg

-
c

	

(Mrd EÚR) .

	

J .
`°

,,

	

'~ "

Lehívási arány ;
%

	

.

	

,'

_

a

	

. , _

	

', .

	

•

	

„ ,.

°
einli

iklusra
-

Fél riasznált
forras

(%) ..• . (Mrd EUR)

Csehország 26,7 95,22 1,276

Szlovákia 11,48 89,53 1,203
Románia 19,057 74,31 4,896

Adatok: Nagykövetségi információk alapján

A 100 %-ot ` elérő abszorpció a régiós versenytársak közül kiemeli Magyarországot . A
2007-13-as fejlesztési ciklusra jutó teljes keretösszeget pl . Csehországnak, Szlovákiának é s
Romániának sem sikerül teljes egészében felhasználni . A várható lehívási arány Csehorszá g
esetében 95 %-os, Szlovákia esetében 90 % körüli, míg Romániát illetően 75 % alatti lesz .
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b) 2014-2020-as programozási id őszak

A rendelkezésre álló források maximális felhasználása a 2014-20-as id őszakban is
egyértelmű kórmányzati célkitűzés, ennek érdekében az id őszak elején a meghirdetése k
ütemezett és gyors lebonyolítására kell törekedni, . hogy a kötelezettségvállalások és kifizetés i
folyamatok is 'minél hatékonyabban elindulhassanak - 2017 közepéig valamennyi forrás t
meg kell hirdetni :

• Kormányzati célkitűzés : a 2014-2020-as programozási id őszak dinamikus indítása ,
2017 közepéig valamennyi rendelkezésre álló forrás meghirdetésre kerüljön, és 2019-20 -
ig pedig a teljes fejlesztési keret kifizetésre kerüljön a kedvezményezetteknek .

• 2016. január elejéig százhuszonkét db pályázati felhívás jelent meg 3570,3 Mr d
forintos összegben EFOP, G1NOP, IKOP, KEHOP, KÖFOP, RSZTOP, TOP, VEKOP é s
VP programokat érintve .

Az európai uniós forráselosztás nemzetgazdasági jelent ősége a 2014-20-as id őszak -
gazdasági fejlődéshez és javuló életkörülményekhez kapcsolódó - tervszámaiban i s
visszaköszön. A következő években megvalósuló beruházásokat tekintve Magyarország ,
más európai uniós országokkal összevetve, élen kíván járni a hatékony társadalmi -
gazdasági struktúrát támogató fejlesztésekben . A tervezett intézkedések érinti k
mindazokat á területeket, ahol történelmi` lemaradást kell pótolni, illetve, amelye k
hosszabbtávú felzárkózásunk garanciái . Előbbire példa lehet, hogy az újonnan épülő utak
csaknem egytizedét hazánkban fogják majd átadni, míg az utóbbira, hogy a megújuló
energiakapacitások mintegy negyede nálunk fog kiépülni .

A mezőgazdasági támogatások felhasználása 2015-be n

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) kiemelt prioritásként fogalmazta meg a
munkaigényes ágazatok, így az állattenyésztés és kertészet támogatását . Ezt a célt szem előtt
tartva bevezetésre került a közvetlen kifizetések keretébe tartozó termeléshez kötöt t
támogatások szabályrendszere a szarvasmarha, juh, tej, zöldség-gyümölcs, fehérjenövények ,
cukorrépa és rizs, ágazatokban . A 2015 . évben mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozás
finanszírozását biztosító pénzügyi eszközöket és hitelfinanszírozási programokat is bevezetet t
a tárca .
Az FM a mezőgazdasági termel ők támogatására és segítésére mezőgazdasági biztosítás i
díjtámogatási rendszert dolgozott ki, amely a Vidékfejlesztési Programban szerepel, tovább á
részt vett az országos jéges ő-elhárítási rendszer kiépítésében. A természeti káreseményekhez
kapcsolódó kárenyhítési rendszerektő l eltérő , a termelő i jövedelem ingadozásához kapcsolód ó
jövedelemstabilizáló rendszer létrehozásában is közreműködött, amely rendszer szintén a
Vidékfejlesztési Program keretén belül valósul ,majd meg. Széleskörű szakmai és társadalm i
egyeztetést követően az FM kidolgozta és elindította a 2015 . évben a Közös Agrárpolitika I .
pillérének, az uniós finanszírozású közvetlen termelő i támogatásoknak a hazai rendszerét .
Ennek keretében jelent meg :

• a zöldítés szabályrendszere ,
• a termeléshez kötött támogatások szabályrendszere a szarvasmarha, juh, tej, zöldség-

gyümölcs, fehérjenövények, cukorrépa és rizs ágazatokban ,
• a kisgazdaságok átalány támogatásának rendszere,
• a fiatal agrárvállalkozók többlettámogatásának rendszere mind a természetes, mind a jog i

személyek vonatkozásában,
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® az egységes területalapú támogatás (SAPS) és az átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) új
szabályozásr a és

▪ az aktív mezőgazdasági termelő nemzeti szabályozása .

A 2015. évben a 'mezőgazdasági támogatások címén összesen 502 Mrd forint kerül t
kifizetésre, amelyből 402 Mrd forint uniós forrásból került finanszírozásra . Az EU álta l
közvetlenül folyósított támogatások egyik részét a piaci intézkedések kifizetései, másik részé t
az egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint a hozzá kapcsolódó elkülönített é s
különleges támogatások el ő legei, továbbá az új támogatási időszakban, 2015 . évtő l kezdődően
bevezetett közvetlen kifizetés keretébe tartozó jogcímek el ő legei adják . A SAPS keretébe n
300,6 Mrd forint került a termelőknek átutalásra . Ezen felül a területalapú támogatásho z
kapcsolódó elkülönített cukortámogatásra 12,6 Mrd forintot, az elkülönített zöldség-gyümölc s
támogatásra 1,4 Mrd forintot, elkülönített bogyós gyümölcs támogatásra 119,7 millió forinto t
fizetett ki a tárca . A zöldség-gyümölcs és dohány szerkezetátalakításra 9,97 Mrd forint ,
kérődző szerkezetátalakításra 12,9 Mrd forint került felhasználásra . A különleges tej 261, 6
millió forint (áthúzódó kifizetés), a rizs ágazat 381,2 millió forint forráshoz jutott . Az új
rendszer keretében a termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatása 16,5 Mrd forint, a
'termeléshez kötött hízott bika támogatása 514,3 millió forint, a termeléshez kötöt t
anyajuhtartás támogatása 3,5 Mrd forint összégben valósult meg . A kisgazdaságok
támogatása keretében 6,9 Mrd forint, zöldítés , céljára 8,8 Mrd forint, a cukorrépa termeszté s
támogatására 1,0 Mrd forint került kifizetésre . A pénzügyi fegyelem visszatérítése 8,2 Mrd
forintot tett ki . A 2015-ben a biztosítási díjtámogatáshoz 348,3 millió forint uniós forrás kerül t
kifizetésre. A belpiaci intézkedések közül a sz ő lő és borágazat támogatása a legjelentősebb,
11,1 Mrd forint összegben. Az egyéb uniós társfinanszírozással m űködő piaci intézkedésekre
(Iskolatej Program, Méhészeti Nemzeti Program, Iskolagyümölcs Program stb .) 7,1 Mrd
forint került felhasználásra uniós forrásból .

Állati termékek

2015-ben folytatódott a termelés és az állatállomány növekedése, idén is alacsonyak voltak a
takarmányárak, ugyanakkor a tej és a sertés és a baromfi szektorban jelentős árcsökkenéssel
szembesültek a termelők. Az állattenyésztés kibocsátásának volumennövekedése és a
termeléshez kapcsolódó támogatások összességében ellensúlyozták az árak csökkenését ,
ennek eredményeként a folyó áron számolt kibocsátás 3,6 %-kal n őtt. A tojástermelés
nagysága nem változott, a juh és kecske ágazat kibocsátása , változatlan áron enyhén elmaradt
az egy évvel korábbitól .

A tenyészkoca állatjóléti programot az FM a 2014. évben új támogatási programként
jelentette be az EU Bizottság részére, a sertéságazat hosszú távú megfelel ő alapanyag ellátása
és versenyképességének biztosítása érdekében . A programot a Bizottság 2015 januárjában
8,62 milliárd forint éves költségvetéssel fogadta el . A támogatási programot 2015 . és 2016 .
évekre is a jóváhagyott 8,62 milliárd forinttal hirdette meg a minisztérium .

Termelői csoportok, termelő i szervezetek

Megalkottuk a termelői csoportok elismerésér ől szóló 42/2015 . (VII . 22.) FM rendeletet ,
amely a korábbi tapasztalatok és egyszerűsítési törekvések átvezetése mellett tartalmazza a
2014-2020-as programozási id őszakra történő alkalmassá tétel feltételeit is . 2015 végén
ötvennyolc zöldség-gyümölcs termel ő i szervezet és tizenkilenc zöldség-gyümölcs termelő i
csoport rendelkezett elismeréssel . A zöldség-gyümölcs termel ői csoportokra és, termel ő i
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szervezetekre vonatkozó fejezeti kezelési előirányzat forrásainak lekötése teljes mértékben
megtörtént, az uniós támogatás kifizetése a 2016 . év során várható .

Iskolatej

A 2015 . szeptemberben induló iskolaévet érintő szabályozásban az eljárásrendet jelent ő sen
egyszerűsítette az FM, és a teljes ügymenetet elektronizálta . A gyermeklétszám emelkedés
mellett az FM költségvetési lehet őségei nem nőttek, ezért a program biztonságos folytatásá t
csak átcsoportosításokkal és az ellátási napok számának csökkentésével kellett megoldani .

Iskolagyümölcs

A 2015 . naptári évben kifizetett (teljesített) támogatás összege : 2 995 444 248 forint . Ebbő l
uniós forrás terhére 1 599 412 236 forint, nemzeti forrás terhére 1 396 032 012 forin t
támogatást fizettünk ki .

A Darányi Ignác Terv keretében m űködő Új Magyarország Vidékfejlesztési Program é s
a Halászati Operatív Program kifizetése i

A DIT-ÚMVP tengelyei vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak a 2015 . évi kifizetések :
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I . tengely 675 245 188 379 135 031 033 183 20,00 %
II. tengely 508 199 092 378 50 673 926 012 9,97 %
III. tengely 200 458 188 906 57 661 015 276 28,76 %
IV. tengely 80 162 729 958 25 884 755 936 32,29 %
TS 57 280 896 184 6 699 212 203 11,70 %
ÖSSZESEN 1 521 346 095 805 275 949 942 610 18,14 %

A HOP tengelyei vonatkozásában az alábbiak szerint alakultak a 2015 . évi kifizetések :
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11 085 520 604 1 851 665 284 16,70 %

HOP 3 . prioritási tengely (Új piacok
kialakítása

	

és

	

promóciós
kam

p
ányok

	

szervezése,

	

Innovatív
Kísérleti

	

haltartó

	

rendszerek
kialakítása)

80 884 033 26 440 000 32,69 %

HOP - Technikai segítségnyújtás 727 872 384 176 920 580 24,31 %

ÖSSZESEN 11 894 277 021 2 055 025 864 17,28 %
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Az uniós jog alkalmazásával összefügg ő kérdések

	

4

a) Jogharmonizáció

Az Igazságügyi Minisztérium által koordinált jogharmonizáció egy állandó, szakmaila g
szerteágazó koordinációs és monitoring tevékenységet követel meg, és két irányból is hat a
nemzeti jogrendszerre . Egyrészt feltételezi valamennyi hazai jogszabály tervezetének unió s
jogi ellenőrzését, másrészt a hazai jogszabályoknak a változó uniós jogi rendelkezésekhez
való hozzáigazítása feltételezi a szaktárcák jogalkotási tevékenységének folyamato s
összehangolását . A jogharmonizációs feladatok állásáról negyedévenként előterjesztés készül ,
amely nemcsak áttekintést nyújt a tárcák teendő iről, de felhívást is ad a prioritáskén t
kezelendő feladatok haladéktalan megvalósítására .

A jogharmonizációs tevékenység kiegyensúlyozott és eredményes m űködését az unió s
összesítések is tükrözik. Az Európai Bizottság által évente kétszer közzétett Bels ő Piaci
Eredménytáblában Magyarország transzpozíciós hiánya csupán 0,4 % lett, ami kiemelkedő
teljesítmény, és mind az 1 %-os tanácsi vállalásnak, mind a Bizottság által javasolt 0,5 %-o s
hiánynak alatta marad . A jogharmonizáció figyelemmel kísérését egy adatbázis teszi lehetővé,
mely adatbázis fejlesztése érdekében számos lépés történt 2015-ben, így rövidesen eg y
megújult felület áll majd az uniós jog átültetése iránt érdeklődő állampolgárok és jogás z
kollégák rendelkezésére . A vizsgált időszakban négy alkalommal készült el a
jogharmonizációs jelentés, amely tárcabontásban kimutatja a késedelemben lév ő
jogharmonizációs feladatokat, és számot ad a kötelezettségszegési eljárások lezárásáho z
szükséges jogalkotási feladatokról .

b) Kötelezettségszegési eljáráso k

Az Európai Bizottság az uniós joganyag tagállami átültetésének, illetve végrehajtásána k
ellenőrzése körében kötelezettségszegési eljárást indíthat egy tagállam ellen, amennyiben úgy
ítéli meg, hogy az adott tagállam nem felel meg az uniós jogból fakadó kötelezettségeinek . A
kötelezettségszegési eljárások számára és állapotára vonatkozóan minden esetben csak
„pillanatfelvétel” adható, egyrészt mivel az uniós jogszabályok által meghatározott átültetés i
határidők és a nemzeti jogalkotás befolyásolják a tagállami kötelezettségek teljesítéséne k
állását, másrészt pedig a Bizottság havi rendszerességgel dönt az eljárások indításáról, illetv e
lezárásáról .

A Bizottság egyfelől az uniós jogszabályok nemzeti jogba való átültetése bejelentésének
hiánya miatt indít kötelezettségszegési eljárást . Ezek az eljárások az uniós jogszabál y
átültetési határidejének lejártát követ ően automatikusan, két hónapon belül indulnak meg . A
Bizottság Magyarországgal szemben 2015-ben tizennyolc új eljárást indított . A
Magyarországgal szemben 2015-ben folyamatban levő – 2015-ben vagy ezt megel őzően
bejelentés hiánya miatt indult – kötelezettségszegési eljárások közül huszonkét ügyet lezárt .
Az átültetés hiánya miatt indított, folyamatban lev ő eljárások száma 2014. december 31 . és
2015 . december 31 . között tizenhárom volt . A Bizottság Magyarországgal szemben bejelenté s
hiánya miatt 2015-ben nem nyújtott be kötelezettségszegési ügyben keresetlevelet az Európa i
Unió Bíróságának, és ilyen ügy nincs folyamatban .
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Magyarországgal szemben jogszabályok átültetése bejelentésének hiánya miatt folyamatba n
lévő kötelezettségszegési eljárások száma és megoszlása (2015. december 31-ei állapot)

Hivatalos felszólítás
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A Bizottság a tagállami átültetés uniós jognak való meg nem felelése esetén tartalm i
kötelezettségszegési eljárást indít . 2015 . december 31-én huszonnégy tartalmi eljárás vol t
folyamatban Magyarországgal szemben. Az Európai Bizottság 2015-ban összesen tíz új
tartalmi kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, amelyek közül kett ő t
még 2015-ben indoklással ellátott véleményi szakaszba utalt . Ezen túlmenően 2015-ben els ő
alkalommal küldött Magyarországnak az Európai Unió Bírósága ítéletének végrehajtására
irányuló hivatalos felszólítást . A 2014. december 31-ei állapothoz képest megállapítható ,
hogy a Bizottság a 2014-ben folyamatban lev ő kötelezettségszegési eljárások közül 2015-ben
kilenc eljárást nem léptetett további szakaszba, és tizenegy eljárást lezárt . A lezárt tartalmi
kötelezettségszegési ügyek között szerepelt többek között a dinnye-ügy, a körültekintő
lakossági hitelezésről, a dohánytermékek készletezésér ől szóló jogszabály, a 900-as
rádiófrekvencia pályáztatása, a gépjárművek regisztrációs adója, a vezetői engedélyek
szabályozása miatt indított ügyek, valamint az els ő vasúti csomag és a közösségi vasutak
biztonságáról szóló irányelvek nem megfelel ő átültetése, illetve a környezetvédelmi termékdíj
szabályozása miatt indult ügyek .

Magyarországgal szemben uniós jogszabály nem megfelel ő átültetése miatt folyamatban lévő
kötelezettségszegési eljárások száma és megoszlása (2015. december 31-ei állapot)

Hivatalos felszólítá s
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Bírósági eljárá s
3

Összesen
24

A tartalmi kötelezettségszegési eljárásokat megel őző eljárásként a Bizottság ún . EU Pilot
rendszert működtet. Célja egyrészt a Bizottság és a tagállamok közötti strukturál t
információáramlás biztosítása, másrészt az uniós jog alkalmazásában mutatkozó feltételezet t
tagállami hiányosságok feltárása és azok megoldása a kötelezettségszegési eljárás
megindításának elkerülése érdekében. A Bizottság Magyarországgal szemben 2015-be n
harminchárom EU Pilot megkeresést küldött . Ezek közül hármat zárt le és hármat utalt
kötelezettségszegési szakba . A 2015-ben folyamatban lév ő ügyek közül kilencbe n
kezdeményezett kötelezettségszegési eljárást, és tizennyolc esetben fogadta el a magya r
választ és zárta le az eljárást .

c) Az Európai Bíróság el őtti ügyek

2015-ben az Európai Bizottság egyetlen kötelezettségszegési ügyben indított keresete t
Magyarország ellen (a közjegyz őkre vonatkozó állampolgársági feltétel miatt), egy ügybe n
(cafetéria-szabályozás) pedig az eljárás írásbeli szakaszának egy része és a tárgyalás 2015-re
esett . Ítélethozatalra kötelezettségszegési ügyben 2015-ben nem került sor .

A Magyar Kormány részérő l 2015-ben 6 kereset került benyújtásra valamely uniós jogi aktus
megsemmisítése érdekében (többek között az Országgy ű lés törvényi szintű felhívása alapján
az ún. kvóta határozat ellen, illetve a dohányipari vállalkozásokat terhel ő egészségügyi
hozzájárulás és az élelmiszerlánc-felügyeleti díj Bizottság általi felfüggesztése ellen) és eg y
fellebbezésre került sor a Törvényszék Magyarország számára kedvez őtlen ítélete ellen (a z
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ún. termelő i szervezeteknek nyújtott uniós támogatás kapcsán) . 6 ügyben beavatkozásra kerül t
sor mások között folyamatban lévő eljárásba (így például az Ausztria által a Hinkely Point C
tervezett brit atomer őmű kapcsán elfogadott pozitív bizottság határozat ellen indítot t
eljárásban) . Emellett 2 ún. vélemény iránti kérelem alapján indult az Unió által megkötend ő
nemzetközi szerz ődésnek az uniós szerz ődésekkel való összhangját vizsgáló eljárásban i s
írásbeli észrevételt tett a Magyar Kormány a tagállami hatáskörök védelmében . 2015-ben
tizennégy magyar bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárás indult, é s
tizenegy más tagállami bíróság által kezdeményezett el őzetes döntéshozatali eljárásban
vettünk részt . Ez utóbbiak közül kiemelendő dohánytermékek csomagolásának egységesítés e
(„Philip Morris-ügy") vagy a készletez ő adattárolás (Tele2-ügy) tárgyában indult eljárásokban
való részvétel .

2015-ben számos magyar el őzetes döntéshozatali eljárásban a Kormány álláspontjáva l
összhangban lév ő ítélet született, 'sikerült bizonyítani a Bíróság el őtt a magyar szabályozás
vagy hatósági gyakorlat uniós joggal fennálló összhangját, illetve sikerült a magya r
álláspontot érvényesíteni az uniós jog értelmezésére vonatkozóan (fogyasztóvédelemmel
illetve a devizahitelezéssel összefüggő ügyek: „Erste Bank ügy”, „Baczó-ügy”, „Banif Plu s
Bank ügy”, „UPC-ügy”, adatvédelem : „Weltimmo-ügy”, szellemi tulajdon : ;,Iron&Smith-
ügy", munkavállalók szabad mozgása : „Martin Meat ügy”, adózás : „SMK-ügy”, üzemanyag-
minőség: „Balázs-ügy”, állami támogatások : „OTP-ügy”, agrárkörnyezetvédelmi támogatás :
„Szemerey-ügy") . Emellett 2015-ben lezárultak olyan kiemelt jelent őségű előzetes
döntéshozatali eljárások, mint a pénznyerő automaták után fizetend ő adó mértékének
megnövelése, illetve ezeknek a berendezéseknek a használatát a játékkaszinókra korlátoz ó
szabályozás vonatkozásában kezdeményezett eljárás („Berlington-ügy”) vagy feln ő tt -
tartalmak online szolgáltatására vonatkozó know-how átadása adóhatóság általi
átminősítésére vonatkozó eljárás („WebMindLicences-ügy") .

d) Igazságügyi Eredménytábl a

A Bizottság 2015 . március 9-én harmadik alkalommal tette közzé az Igazságügyi
Eredménytábláról szóló közleményét, amelyben az igazságszolgáltatási rendszere k
hatékonyságának, minőségének és függetlenségének egyes aspektusait mutatja be . Az
Eredménytáblával, mint információs eszközzel, a Bizottság célja az, hogy az adatok alapján
szükség esetén javaslatot tehessen a Tanácsnak az Európai Szemeszter keretében elfogadand ó
ún. Országspecifikus Ajánlások tartalmára az igazságszolgáltatás eredményességének javítás a
érdekében . 2015-ben az Eredménytábla a korábbiaknál is szélesebb spektrumban hasonlítj a
össze a tagországok igazságszolgáltatási rendszereit, ötvenhat táblázattal szemléltetve a
mutatókat . Általánosságban elmondható, hogy a magyar adatot is tartalmaz ó
kimutatásokban Magyarország az EU átlagnak megfelel ően vagy annál kedvezőbben
teljesít.

Az igazságszolgáltatás hatékonyságát illetően az Eredménytábla a korábbiakhoz hasonlóan
a polgári, kereskedelmi és közigazgatási eljárások hosszára, lezárási arányára és a
folyamatban lévő eljárások számára vonatkozóan tartalmaz adatokat . A vizsgált szemponto k
többségénél hazánk a korábbi eredményekhez hasonlóan az els ő harmadban végzett . A
gazdaságra gyakorolt kiemelt hatásukra tekintettel a Bizottság egyes speciális eljáráso k
hosszát is összehasonlította, így a fizetésképtelenségi eljárások mellett az uniós versenyjogra ,
a fogyasztói jogra, a közösségi védjegyügyekre és a közbeszerzési jogra vonatkozó eljáráso k
hosszúságát is vizsgálta. Ezen eljárások hosszát illetően Magyarország a középmez őnyben
teljesít .
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Az Eredménytábla az igazságszolgáltatás minősége tekintetében a korábbi
eredménytáblákhoz képest új információkat szolgáltat a bírói karban a nemek arányáról ,
valamint a bíróságok kommunikációs gyakorlatáról, valamint részletesebb adatokat tartalma z
az információs téchnológiáknak a bírósági eljárások keretében történ ő gyakorlati
alkalmazására vonatkozóan . Részletesebben kerültek elemzésre az alternatív vitarendezés i
módszerek, amelyek hozzájárulhatnak a bíróságok ügyterhének csökkentéséhez és az
eljárások hatékonyságának növeléséhez . Az alternatív vitarendezési módszerek népszer űsítése
és használatuk ösztönzése tekintetében a tagállami összehasonlításban hazánk szintén az els ő
harmadban szerepel . Emellett a korábbi évekhez hasonlóan az Eredménytábla a z
igazságszolgáltatás minőségének javítását elősegítő olyan tényezőket is vizsgál, mint a bírák
képzése, a bíróságők tevékenységének nyomon követése és értékelése, elégedettség i
vizsgálatok, finanszírozási és személyügyi aspektusok .

Az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélését összehasonlító táblázat 2015-ben is a
World Economic Forum adatai alapján készült, amely a világ száznegyvennégy országá t
rangsorolja . Az összesítésben Magyarország az 56 . helyen szerepel, ezzel a 2010-ben mért
megítéléshez képest tizenhat helyet lépett előre. Az EU tagállamok viszonylatában
megállapítható, hogy hazánk a középmez őnyhöz tartozik, mivel tizenegy tagállamban
kedvező tlenebb az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése, mint Magyarországon . A
fejezet további mutatói a függetlenségre vonatkozó, azt garantáló nemzeti jogi biztosítékokró l
adnak áttekintő képet, megmutatva, hogy a jogrendszer hogyan védi a bírói függetlensége t
olyan helyzetekben, ahol az kifejezetten veszélyeztetve van. Így például a bíróságok
forrásainak meghatározására, a bírák elmozdítására, az ügyelosztási előírásokra és bírá k
kizárására vonatkozó nemzeti szabályok egyes tényező inek meglétét vagy hiányát jelzik a
grafikonok .

Az Eredménytáblával kapcsolatos szakért ői egyeztetéseken 2013 novembere óta az
Igazságügyi Minisztérium képviselője rendszeresen részt vesz . A legutóbbi ülés 2015 .
december 7-én került megtartásra, a Bizottság a 2016 . márciusi, soron következő
eredménytáblával kapcsolatos adatgyűjtés tapasztalatait összegezte .
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