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– Az Euró Plusz Paktumban részt vevő tagállamok minisztereinek a jelentése

Az euróövezet állam-, illetve kormányfői 2011 márciusában állapodtak meg az Euró Plusz 

Paktumról, amelyhez Bulgária, Dánia, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Románia is 

csatlakozott. A paktum célja a monetáris unió gazdasági pillérének megerősítése, a 

gazdaságpolitikai koordináció magasabb szintre emelése, a versenyképesség javítása, 

mindezek révén pedig fokozottabb konvergencia elérése. Ez különösen fontos a jelenlegi 

helyzetben, amikor is a növekedés gyorsítása, a foglalkoztatás növelése és a káros 

egyensúlytalanságok korrigálása érdekében határozott reformokra van szükség valamennyi 

országban, és a tagállamoknak szorosabban össze kell hangolniuk gazdaságpolitikáikat.

Ennek keretében a tagállamok figyelembe veszik a legjobb gyakorlatokat, a referenciaértékek 

meghatározásánál pedig a legjobban teljesítőket veszik alapul mind az uniós országok, mind 

más stratégiai partnerek viszonylatában.
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Az Euró Plusz Paktum előírja, hogy a benne foglalt célkitűzések elérését célzó konkrét 

vállalások bekerüljenek a nemzeti reform-, illetve stabilitási és konvergenciaprogramokba, és 

a rendes felügyeleti keret alá tartozzanak majd. Ezzel összefüggésben erős központi szerepet 

kap a Bizottság mint a vállalások megvalósításának ellenőre, illetve részt vesz benne a Tanács 

valamennyi érintett formációja és az eurocsoport is. Az euroövezet, valamint a részt vevő 

országok állam-, illetve kormányfői a Bizottság jelentése alapján évente politikai szinten 

ellenőrzik majd a vállalások megvalósítását és a közös szakpolitikai célok elérésében tett 

előrelépést.

Annak ellenére, hogy nagyon rövid állt rendelkezésre az Euró Plusz Paktumról szóló 

megállapodás létrejötte, valamint a nemzeti reform-, illetve stabilitási és 

konvergenciaprogramok benyújtása között, a részt vevő tagállamok többségének sikerült 

olyan intézkedéseket belefoglalni a programjaikba, amelyek az Euró Plusz Paktummal 

kapcsolatos vállalások teljesítését célozzák. Összességében több mint száz külön intézkedést 

jelentettek be, amelyek konkrétan az Európa Plusz Paktum négy célkitűzésének, azaz a 

versenyképesség előmozdításának, a foglalkoztatás ösztönzésének, az államháztartás 

fenntarthatóságához való hozzájárulásnak és a pénzügyi stabilitás megerősítésének az elérését 

célozzák.

Az általános hangsúly az olyan előreütemezett, növekedést serkentő reformokon van, amelyek 

előmozdítják a versenyképességet, például a hálózatos iparágakban és a szolgáltatási 

ágazatban. Ugyanakkor a foglalkoztatást ösztönző intézkedések közül több is az oktatás és a 

szakképzés színvonalának javítására irányul. A közfinanszírozás fenntarthatóságára irányuló 

intézkedések elsősorban a költségvetés konszolidációját szolgálják, például azáltal, hogy 

nemzeti jogszabályban rögzítik a szigorúbb költségvetési fegyelmet. A pénzügyi stabilitást 

célzó intézkedések közül egynéhány a pénzügyi szektor állami felügyeletének a szigorítását 

tartalmazza.

Az Euró Plusz Paktumban foglaltak szerint ráadásul a tagállamok vállalják, hogy adópolitikai 

kérdésekben strukturált egyeztetéseket folytatnak különösen a legjobb gyakorlatok cseréjének, 

a káros gyakorlatok kiküszöbölésének biztosítása, az adócsalás és az adókijátszás elleni 

fellépésre irányuló javaslatok előterjesztése, valamint egy közös társasági adóalap 

létrehozásának megvizsgálása céljából.
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Az, hogy a részt vevő államok nagy figyelmet szentelnek az Euró Plusz Paktumnak, és 

jelentős kötelezettségvállalásokat tettek, arra mutat, hogy az Euró Plusz Paktum – noha még 

csak az első évében van – hozzá fog tudni járulni az európai gazdasági kormányzás fokozott 

megszilárdításához és további politikai lökést adhat a reformok megvalósításához.

Mindazonáltal az érdemi előrelépés érdekében fontos, hogy a jövőben a 

kötelezettségvállalásokat célirányosabbá tegyék és konkrétabban meghatározzák, különösen a 

kifejtett hatások és a megvalósítás tekintetében. Ezzel egyidejűleg magas nemzeti döntéshozói 

szinten tovább kell fejleszteni a legjobb gyakorlatokat és a referenciaértékeknek az Európán 

belüli, illetve más stratégiai partnerek legjobb teljesítményén alapuló meghatározását.

________________
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Melléklet: Euró Plusz Paktum – Nemzeti szakpolitikai vállalások és intézkedések

A versenyképesség előmozdítása A foglalkoztatás ösztönzése

Az államháztartási 
rendszerek 

fenntarthatóságának 
fokozása

A pénzügyi stabilitás 
megerősítése

BE

· Intézkedések arra, hogy a bérköltségek 
növekedését és az inflációt hozzáigazítsák a 
három szomszédos ország azonos mutatóihoz;

· az uniós szolgáltatási irányelv végrehajtása, az 
energiapiaci irányelvek harmadik csomagjának 
végrehajtása: intézkedések a fogyasztók nagyobb 
fokú védelmére és az energiaárak volatilitásának 
csökkentésére;

· a K+F tevékenységre igénybe vehető 
adójóváírások növelése; tudományos 
tevékenységet folytató új vállalatok létrehozása 
nagyobb vállalatokból vagy kutatási intézetekből 
történő kiválás révén. Minden régió innovációs 
terveket dolgoz ki, amelyek a sikeres innovációs 
stratégia minden fő elemét tartalmazzák;

· A rugalmas biztonság 
(„flexicurity”) elősegítése a 
foglalkoztatási törvény javítása 
révén;

· az alacsony képzettségűek 
foglalkoztatásának növelése;

· a célcsoportok (az időskorúak, a 
fiatalok, a fogyatékkal élők, a 
tartós munkanélküliek, az 
alacsony képzettségű dolgozók) 
munkaerőpiaci részvételének a 
növelése a Mindenki nyer terv 
keretében; a munkanélküliek 
megsegítését szolgáló rendszer 
reformja;

· a szociális partnerek 
beleegyeztek abba, hogy az 
összes bér 1,9%-át a 
munkavállalók oktatására és 
képzésére fordítják;

· Pénzügyi juttatás, vagyis 
a havi munkáltatói 
bérköltségek több mint 
1000 euróval történő 
csökkentése 50 éven 
felüli inaktív személyek 
felvétele esetén 
(Mindenki nyer terv);

· a Nemzedékek Paktum 
felülvizsgálatának 
fényében a kormány 
további olyan strukturális 
intézkedésekről fog 
dönteni, amelyek növelik 
az időskorúak 
foglalkoztatási arányát és 
megakadályozzák az 
indokolatlan korai 
nyugdíjba vonulást

A felügyeleti rendszer 
átalakítását, valamint (a) 
a cégek finanszírozáshoz 
való hozzáférésének, (b) 
a bankok likviditásának, 
(c) a pénzügyi szektorban 
a fogyasztói bizalom 
javítását célzó 
intézkedések
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A versenyképesség előmozdítása A foglalkoztatás ösztönzése

Az államháztartási 
rendszerek 

fenntarthatóságának 
fokozása

A pénzügyi stabilitás 
megerősítése

· a vállalkozói készség ösztönzése és az üzleti 
környezet javítása érdekében valamennyi régió 
intézkedéseket hozott a vállalatok, különösen a 
kkv-k alapításának, átruházásának és 
növekedésének elősegítésére. Az uniós
szolgáltatási irányelvnek és az energiapiaci 
irányelvek harmadik csomagjának maradéktalan 
megvalósítása

· az alacsony bérekre kivetett adók 
és adójellegű terhek csökkentése 
a munkaviszonynak alacsony 
keresetűek számára pénzügyi 
szempontból vonzóbbá tétele, 
illetve a bérek és a 
munkanélküliségi járulék közötti 
különbség növelése érdekében

BG

· A teljesítményalapú bérezés bevezetése az állami 
szektorban;

· a nyugdíjak indexálásának elhalasztása 2013-ig;
· a költségvetési szektorban dolgozók 

javadalmazásának az abszolút értékben a 2010-es 
szinten történő befagyasztása, illetve 2011–2014 
között a GDP 8,6%-áról 7,9%-ra történő 
csökkentése;

· egyetlen kapcsolattartó kijelölése a szolgáltatási 
irányelvvel összhangban,

· tanulmányi ösztöndíjak nyújtása abból a célból, 
hogy az oktatásban mindenki egyenlő esélyekkel 
vehessen részt,

· A be nem jelentett munkavégzés 
arányának csökkentése az 
ellenőrzés és a szociális partnerek 
közös fellépésének javítása, 
valamint az álláshelyek 
minőségének javítása révén;

· a hátrányos helyzetű csoportok 
bevonása a munkaerőpiacra;

· a munkanélküliség csökkentése a 
fiatalok körében képzés révén;

· az időskorúak foglalkoztatásának 
növelése;

· A közelmúltban hozott 
nyugdíjreform-
intézkedések, többek 
között a 
társadalombiztosítási 
járulék, a nyugdíjkorhatár 
és az előírt szolgálati idő 
növelése stb., amelyek a 
nyugdíjrendszer 
konszolidációját, valamint 
a megfelelő szintű 
nyugdíjakat célozzák;
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A versenyképesség előmozdítása A foglalkoztatás ösztönzése

Az államháztartási 
rendszerek 

fenntarthatóságának 
fokozása

A pénzügyi stabilitás 
megerősítése

· az iskolai oktatás minőségének javítása: szakmai 
tanácsadó központok létesítése, kötelező iskola-
előkészítő programok, az oktatók értékelése és 
szakmai előmenetelének előmozdítása;

· a felsőoktatás minőségének javítása: az 
egyetemek rangsorolása és a tanulmányi 
gyakorlatok értékelése, ösztöndíjak, illetve 
bankhitelekre szóló állami garanciák nyújtása, az 
egyetemi oktatók képzése és karrierfejlesztése;

· a K+F ösztönzése: az innovációt elősegítő törvény 
elfogadása, a vállalkozói készséget fejlesztő 
központok létrehozása középiskolákban,
tudományos szervezetek értékelése, kiválósági 
központok, technológiai parkok és a 
technológiaitranszfer-irodák létesítése, a 
tudományos infrastruktúra létrehozását célzó 
ütemterv megvalósítása;

· a munkanélküliek és a 
munkaképes korú inaktív 
lakosság (fiatalok, idősebb 
munkavállalók, illetve a tartósan 
munkanélküli vagy inaktív 
személyek) aktívvá tétele;

· a Foglalkoztatási Hivatal által 
nyújtott foglalkoztatási 
szolgáltatások hatékonyságának a 
növelése;

· a kereslet és a kínálat közötti 
megfelelés javítása a szaktudás és 
a készségek piacán, az egyes 
képesítések iránti igény 
előrejelzésére szolgáló rendszer 
keretében;

·

· a korengedményes 
nyugdíjjogosultságra 
vonatkozó követelmények 
szigorítása;

· a költségvetési stabilitási 
paktum elfogadása, 
ideértve a kötelező erejű 
számszerű költségvetési 
szabályokat
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A versenyképesség előmozdítása A foglalkoztatás ösztönzése

Az államháztartási 
rendszerek 

fenntarthatóságának 
fokozása

A pénzügyi stabilitás 
megerősítése

· az adminisztratív teher 20%-kal történő 
csökkentése 2012 végéig, ezen belül pedig 17%-
kal 2011-ben;

· az illetékbeszedési gyakorlatot elemző 
felülvizsgálat készítése, és egy új 
illetéktörvénnyel kapcsolatos vitaindító 
dokumentum készítése, a szabályozási rendszerek 
keretében történő költségalapú illetékbeszedésre 
vonatkozó módszertan kidolgozása és 
végrehajtása;

· az e-kormányzás kiterjesztése;
· a finanszírozáshoz való hozzáférés könnyítése, 

különösen a kkv-k számára;
· az EU-ban az egyik legalacsonyabb (vállalatokra 

háruló) adóteher, illetve a közvetlen adókulcsok 
változatlanul tartása

· az egész életen át tartó tanulásra 
irányuló, 2012–2013 közötti 
nemzeti stratégia megvalósítását 
célzó terv kidolgozása;

· a szakképzésekben való részvétel 
lehetőségének javítása;

· az EU-ban az egyik 
legalacsonyabb 
(vállalatokra/munkaerőre háruló) 
adóteher, illetve a közvetlen 
adókulcsok változatlanul tartása,
a közvetlen adók (jövedéki adók) 
harmonizálása a megállapodás 
szerinti minimális szint elérésére 
vonatkozó uniós 
követelményekkel összhangban;

· a rugalmas foglalkoztatási 
formák elősegítése
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A versenyképesség előmozdítása A foglalkoztatás ösztönzése

Az államháztartási 
rendszerek 

fenntarthatóságának 
fokozása

A pénzügyi stabilitás 
megerősítése

DE

· A verseny növelése a villamosenergia- és a 
gázszektorban: a villamos energia és a földgáz 
nagykereskedelme tekintetében a piac 
átláthatóságát ellenőrző ügynökség kerül 
létrehozásra az energiafogyasztókat károsító 
árrögzítések mielőbbi felfedésére és 
szankcionálására. A villamos energia/földgáz 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 
harmadik tanácsi irányelvnek a nemzeti jogba 
való átültetése (az energiaágazati törvény 
módosítása) a verseny további erősítését célozza a 
villamosenergia- és gázpiacokon. Emellett keretet 
hozunk létre a hálózat gyorsabb bővítésére is;

· a távolsági autóbusz-közlekedési szektor 
liberalizálása;

· a vállalkozásokra vonatkozó szabályozások 
keretének javítása, a versenykorlátozás elleni 
törvény módosítása; a verseny növelése, többek 
között egy végső megoldásként alkalmazható, 
szétválasztást célzó eszköz révén;

· A munkaerőpiacot érintő 
szakpolitikai eszközök reformja 
(az eszközök számának 
csökkentése, a mérlegelési jogkör 
bővítése, az ellenőrzés javítása);

· a német kormány törvényt fogad 
el azzal a céllal, hogy jelentősen 
javítsa a külföldi képesítéssel 
rendelkező szakképzett 
munkaerőnek a német 
gazdaságba való betagolódását, 
valamint hogy elősegítse a 
migránsok integrálását a német 
munkaerőpiacra;

· az alapfokú oktatásról szóló 
paktum révén a szövetségi 
kormány és a szövetségi 
tartományok közösen keresik a 
választ az analfabetizmus, illetve 
a gyenge írás-olvasási készségek 
problémájának kezelésére;

· Bár e tekintetben 2013 az 
előirányzott év, 
Németország a hiány 
esetén követendő 
eljárásban 
megfogalmazott célokat, 
vagyis a 3%-os 
referenciaszint alá 
csökkenést korábban, már 
2011-ben el kívánja érni;

· Németország 2011-ben és 
2012-ben a hiány 
fokozatos csökkentése 
érdekében az 
államadósságra vonatkozó 
szabályozásban előírt 
célok túlteljesítését tervezi

· A tőkepiac hatékonyabb 
szabályozása és 
felügyelete, a 
befektetők védelmének 
megerősítése és a 
tőkepiac integritásának 
növelése érdekében;

· annak biztosítása, hogy 
a bankszektor átvállalja 
a költségek egy részét, 
amikor egy 
nehézségekkel küzdő 
bank segítségre szorul
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A versenyképesség előmozdítása A foglalkoztatás ösztönzése

Az államháztartási 
rendszerek 

fenntarthatóságának 
fokozása

A pénzügyi stabilitás 
megerősítése

· a kulcsfontosságú technológiák terén elfoglalt 
vezető hely megszilárdítása az innovációra és a 
több területet átfogó intézkedésekre vonatkozó 
keretprogram révén;

· az egyetemi/főiskolai diplomát nyújtó oktatási 
intézmények, a kiválósági klaszterek és az 
egyetemek jövőjére irányuló stratégiák 
támogatása a kiválósági kezdeményezés 
felhasználása révén. A cél a nemzetközi szinten is 
látható élvonalbeli kutatás előmozdítása, és ide 
kapcsolódóan a fiatal tehetségek támogatása;

· 2011 és 2015 között 4,7 és 4,9 milliárd euró fog 
rendelkezésre állni a felsőoktatási paktum 
számára. A szövetségi tartományok biztosítják a 
teljes finanszírozást;

· egy új energiakutatási program kidolgozása. A 
hangsúlyok áthelyezésének és a finanszírozás 
javításának köszönhetően ez hozzá fog járulni az 
energiarendszer újratervezéséhez és a megújuló 
energiák fokozottabb igénybevételének 
biztosításához;

· az elektromobilitásra vonatkozó kormányprogram 
előterjesztése az elektromos motorok terén 
végzendő széles körű innováció előmozdítása 
céljából;

· a családi gondozási szabadság a 
munkahelyi feladatok és a 
gondozás összehangolását 
hivatott megkönnyíteni. A cél az, 
hogy a vállalkozások 
készségesebbnek mutatkozzanak 
arra, hogy munkavállalóik 
számára lehetővé tegyék 
szabadság kivételét a 
családtagjaik gondozása céljából;

· a szövetségi önkéntes szolgálat 
célja annak biztosítása, hogy a 
jövőben a lehető legtöbb 
személynek lehetősége legyen a 
szakmai irányválasztásra és/vagy 
a munkahelyre önkéntes szolgálat 
keretében történő visszatérésre, 
különösen a szociális szektorban
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A versenyképesség előmozdítása A foglalkoztatás ösztönzése

Az államháztartási 
rendszerek 

fenntarthatóságának 
fokozása

A pénzügyi stabilitás 
megerősítése

· „Az oktatás mint a haladás kulcsa: nyitott 
egyetemek” című pályázat a Németországi 
Szövetségi Köztársaság szövetségi kormányának 
és szövetségi tartományainak közös 
erőfeszítéseire világít rá, amelyek célja a 
tudomány és a kutatás előmozdítása;

· A német kormány továbbra is elkötelezetten 
bővíti és javítja a gyermekgondozás színvonalát.
Ezen az úton haladva fontos lépés az ún.
„kampány a kora gyermekkori lehetőségekért: a 
nyelvet és az integrációt középpontba helyező 
bölcsődék” kezdeményezés;

· az új és a már meglévő szövetségi közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésére, illetve karbantartására 
nyújtott finanszírozás 10 milliárd euróra történő 
növelése 2012-ben;

· a hatékony széles sávú infrastruktúra elsődlegesen 
piac vezérelte bővítésére vonatkozó keret további 
javítása
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DK

· A konkrét intézkedéseket tartalmazó 
versenycsomag elsősorban az építési ágazatra, 
valamint a szolgáltatási ágazatra összpontosít;

· A tanulmányok befejezésének 
elősegítése;

· A rugalmas munkavállalási 
rendszerek célzottabbá tétele;

· Megállapodás a 
nyugdíjreformról, amely 
a GDP 1%-ával erősíti 
meg a strukturális 
egyensúlyt;

· A tanulmányok 
befejezésének 
elősegítése;

· A helyi önkormányzatok 
kiadásainak ellenőrzésével 
kapcsolatos szankciókra 
vonatkozó jogszabályok 
megerősítése. A kormány 
2011 második felében a 
kiadási felső korlátokról 
szóló törvényjavaslatot 
nyújt be;

· A rugalmas 
munkavállalási 
rendszerek célzottabbá 
tétele;
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·A közszolgálati juttatások reformja, valamint a 
bérrendszer átláthatóságának fokozása A 
közszolgálati törvény megújítása a közszolgálati 
juttatások csökkentése érdekében, ezáltal a 
közszolgálati fizetések rugalmasabbak és 
átláthatóbbak lesznek, továbbá nőni fog a 
rugalmasság és a működés hatékonysága;

· A felsőoktatási reform végrehajtása A reform 
részeként 2011-ben jogszabályi változtatásokra 
teszünk javaslatot annak érdekében, hogy 2012-
től a felsőoktatási intézmények több államilag 
finanszírozott férőhellyel rendelkezzenek; 

· Az innovatív vállalkozásokat célzó 
vállalkozásindítási program megkezdése A 
program végrehajtásának célja az új, innovatív és 
ambiciózus vállalkozások életre hívása, valamint 
a hallgatók és kutatók által felvetett üzleti 
elképzelések gyakorlati megvalósításának az 
ösztönzése;

· A személyi jövedelemadó 21%-ról 
20%-ra történő csökkentését 
célzó, 2015-től hatályos törvény 
elfogadása A reform célja a 
munkát terhelő adók csökkentése 
és az adótehernek a közvetett 
adózásra való áthelyezése;

· A munkához kapcsolódó 
tanulmányok járulékos 
juttatásként történő 
megadóztatásának eltörlése A 
munkáltatók által a 
munkavállalóik munkához 
kapcsolódó tanulmányainak a 
fizetése a továbbiakban nem lesz 
adóköteles. Ez várhatóan 
ösztönzi a munkavállalók 
képzettségének javításába történő 
befektetéseket, valamint növeli a 
munkatermelékenységet és az 
általános versenyképességet;

· A különleges 
nyugdíjrendszer 
reformjának első szakasza
2011-ben megállapítjuk a 
főbb elveket és 
határidőket, és elfogadjuk 
az első jogszabály-
módosításokat;

· A közszektor költségvetési 
egyensúlya iránti 
követelményének az 
állami költségvetési 
alaptörvénybe történő 
beépítése;

· A jövedelemadó-
mentesség felső határának 
1920 euróra történő 
csökkentése A reform 
célja az államháztartás 
fenntarthatóságának a 
javítása és a jövőbeli 
egyensúlyhiány 
kockázatának a 
csökkentése; 

· 2013-ban költségvetési 
egyensúly, 2014-ben 
pedig költségvetési többlet 
elérése;
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IE

• Lezárult a foglalkoztatás szabályozásáról szóló 
rendelet (Employment Regulation Order, ERO) és a 
regisztrált kollektív szerződések (Registered 
Employment Agreements, REA) mechanizmusának 
független értékelése;
• Egy potenciális eszközértékesítési program 
mérlegelése, amely a kormányprogramra és az 
állami eszközöket és forrásokat felülvizsgáló 
csoport munkájának eredményére épülne;
• Olyan jogalkotási változtatások, amelyek 
eredményeként a jogi szakma, az orvosi 
szolgáltatások és a gyógyszerész szakma területén 
elháríthatók a korlátozások, és amely 
eredményeként nő a verseny a nyílt piacokon;

2011 májusában új munkahelyek 
teremtésére irányuló 
kezdeményezést hirdettek meg, 
amely a munkahelyteremtés 
támogatására irányuló további 
intézkedéseket tartalmaz. Erre a 
szakpolitikai újrarendezésre az 
EU–IMF programban szereplő 
általános költségvetési célszámok 
tiszteletben tartásával kerül majd 
sor, és a következőket foglalja 
magában:
• 2013 vége előtt a munkaadók 
társadalombiztosítási járulékainak 
50%-os csökkentése az alacsony 
jövedelműek kategóriájában 
(akiknek a heti bére legfeljebb 356 
EUR);
• Indításra kész, munkaerő-igényes 
projektekre összpontosító 
középítkezési program;
• A munkanélkülieknek fenntartott 
helyek számának jelentős növelése 
az oktatási és foglalkoztatási 
programokban;
• Új adózási és ágazati 
intézkedések a munkahelyteremtés 
elősegítésére;

Egy nemrégiben közzétett 
átfogó kiadási jelentés, 
amely a költségvetési 
konszolidáció folyamatának 
alapjául szolgál majd;
• A közeljövőben 
létrehozandó költségvetési 
tanácsadó testület;
• A költségvetési keret 
reformja a 2011 harmadik 
negyedévében bevezetendő, 
a költségvetési felelősségről 
szóló törvénytervezet révén;
• A szociális ellátásokról és 
a nyugdíjról szóló 
törvénytervezet révén 
proaktív intézkedések 
végrehajtása a hosszú távú
nyugdíjkötelezettségek 
csökkentése érdekében;
• Az adóalap szélesítésére 
irányuló intézkedések 
bevezetése;

A bankválság hátterében 
álló hiányosságok 
kezelése. Ez a 
következőket foglalja 
magában:
• Az ír bankok felügyeleti 
keretének reformja és 
fejlesztése;
• Az ír bankrendszer 
radikális átszervezése és 
méretcsökkentése, hogy 
jobban megfeleljen az ír 
gazdaság igényeinek;
• A bankrendszerben 
tőkeáttétel-csökkentés 
annak érdekében, hogy a 
hitelezés csökkenjen az 
olyan területeken, 
amelyek nem segítik elő 
az ország gazdasági 
fellendülését, valamint a 
rendszernek az EKB 
általi / jegybanki 
finanszírozástól való 
függőségének 
csökkentése céljából;
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• A bankok 
jövedelmezőségének 
visszaállítása 
költségalapjuk 
ésszerűsítésével és teljes 
feltőkésítésükkel, 
független szakértők által 
végzett szigorú 
stressztesztek alapján;

ES

· Versenyképességi Tanácsadó Bizottság 
létrehozása;

· A kollektív alkufolyamat reformja;
· A szakszolgáltatások reformja. A szolgáltatási 

irányelv végrehajtásának erősítése olyan módon, 
hogy felülvizsgálják azokat a megkötéseket, 
amelyek bizonyos tevékenységek folytatására 
való jogosultságra vonatkoznak, valamint a 
szakmai szervezetben tagként való részvételre 
vonatkozó kötelezettséget;

· A fizetésképtelenségi törvény reformja. A 
fizetésképtelenségi eljárások felgyorsítása és az 
üzleti tevékenység folyamatosságára való 
törekvés;

· A be nem jelentett foglalkoztatás 
visszaszorításának terve;

· Az aktív foglalkoztatási politikák 
reformja;

· A szakmai képzés reformja;

· A költségvetési stabilitási 
szabályok reformja: Új 
kiadási szabály bevezetése 
az új kormányzati csomag 
elfogadása után;

· A pénzügyi rendszer, 
különösen a 
takarékpénztárak 
átalakítási folyamatának 
lezárására vonatkozó 
kötelezettségvállalás, 
melynek célja, hogy 
azok megfeleljenek a 
február 18-án elfogadott 
fokozott 
tőkekövetelményeknek;
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FR

· A „Befektetés a jövőbe" program részére 35 
milliárd EUR előirányzása, amelyből 22 milliárd 
EUR a felsőoktatás és a kutatás céljára 
különítendő el. Az érintett intézmények 2011-ben 
pótlólagos pénzeszközöket kapnak. 2012 végéig 
minden egyetem autonómmá válik, és a 
felsőoktatási intézmények csoportosulása 
felgyorsul. 1 milliárd EUR összegű nemzeti alap 
jön létre olyan programok finanszírozására, 
amelyek célja a kutatási intézetekhez tartozó 
technológiatranszer-irodák által végzett állami 
kutatások előmozdítása és eredményeik üzleti célú 
hasznosítása;

· Franciaország vállalja egy nagyszabású 
adminisztratív egyszerűsítési program 
végrehajtását. Franciaország bevezette azt a 
kötelezettséget, hogy bármely végrehajtási 
rendelet elfogadása előtt hatásvizsgálatot kell 
végezni (2011. február 7-i adminisztratív 
törvénytervezet);

· A fiatalkori munkanélküliség 
kezelése érdekében csökkentek a 
kkv-k gyakornoki helyekkel 
kapcsolatos költségei, valamint 
bonus-malus rendszert vezettünk 
be a gyakornoki kvótáknak 
megfelelő, egyéb (250 főnél 
többet foglalkoztató) vállalatok 
számára. Számszerűsített cél: a 
gyakornokként alkalmazott fiatal 
munkavállalók száma 2015-re 
600 000-ről 800 000-re nőjön;

· további ösztönzők kidolgozása a 
45 évesnél idősebb álláskeresők 
átképzési programok keretében 
történő alkalmazásának a 
megkönnyítésére;

· A tartós munkanélküliség 
kezelése érdekében a 
foglalkoztatási szolgálatok 
kötelesek három hónapon belül
interjút szervezni minden, egy 
évnél hosszabb ideje 
munkanélküli személlyel;

· A 2010-es általános 
nyugdíjreform teljes körű 
végrehajtása, aminek 
alapján a törvényes
nyugdíjba vonulási életkor 
fokozatosan 60-ról 62 
évre nő; a teljes nyugdíjra 
jogosító életkor 
fokozatosan 65-ről 67 
évre nő (és független a 
járulékfizetési időszak 
hosszától), és nő a 
kötelező járulékfizetési 
időszak, a várható 
élettartam növekedésével 
párhuzamosan a 
járulékfizetési időszak 
indexálásának elvével 
összhangban;
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· A nők foglalkoztatási 
kilátásainak javítása érdekében 
2012-re 200 000-rel kell növelni
a gyermekellátási férőhelyek 
számát;

· A kormány 
alkotmányreform-
javaslatot nyújtott be, 
amelyet a parlament most 
vizsgál; ennek célja a 
kötelező többéves 
költségvetési tervezés 
bevezetése. Évente 
megállapítanák az 
adóterhet érintő új 
intézkedések minimális 
szintjét az állami és 
társadalombiztosítási 
költségvetési kiadások 
felső korlátjával együtt.
Ezek az alsó és felső 
határértékek minden 
évben kötelezőek 
lennének a központi és a 
társadalombiztosítási éves 
költségvetésre nézve, 
különben az 
alkotmánybíróság nem 
hagyná jóvá azokat;
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· Emellett a francia 
hatóságok intézkedéseket 
jelentettek be, amelyek 
célja az egészségügyi 
kiadások tekintetében 
megállapított célok 
elérésének fokozott 
támogatása és ellenőrzése;

IT

· K+F és oktatás
- adóösztönzők bevezetése a cégek által 

egyetemeken vagy kutatóintézetekben 
megrendelt, kifizetett vagy végrehajtott 
kutatások támogatására;

- a kockázati tőkére és a spin-off 
vállalkozásokra vonatkozóan a legjobb 
európai jogi és pénzügyi előírások 
alkalmazása;

· Ösztönzők, amelyekkel a kiválóság támogatható 
mind a közép-, mind pedig a felsőoktatásban 
dolgozó tanárok körében;

· A gyakornoki szerződés lesz a 
rutinszerűen alkalmazott kedvező 
szerződés, amely a fiatalok 
számára a munkaerőpiacra való 
belépést jelenti;

· Az adórendszer reformja az 
adótehernek a közvetlen adókról 
a közvetett adózásra való 
áthelyezésével, pl. a munkát 
terhelő adókról a fogyasztást 
terhelő adókra;

· A parlament elé 
terjesztendő és a 
parlament által 
megvitatandó 
alkotmányreform az új 
európai költségvetési 
szabályokkal összhangban 
levő, kötelező 
költségvetési fegyelem 
bevezetése érdekében;
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· A bürokrácia csökkentése, a közmunkák idejének 
és költségeinek visszafogása;

· A közigazgatás reformja és egyszerűsítés az 
átláthatóságnak, az érdemnek, valamint a 
polgárok és a vállalkozások elégedettségének a 
szolgálatában, a közigazgatás és a szabályozás 
egyszerűsítésével, továbbá az információs és 
kommunikációs technológiák használatának 
fokozásával együtt;

· Költségvetési reform a progresszivitás, a 
semlegesség, a szolidaritás és az egyszerűség 
jegyében. Különösen a jelenleg létező 
adószabályozások számát tervezzük jelentősen 
csökkenteni, ezáltal csökkennének a bonyolult 
adórendszer személyi és bürokratikus költségei;

· A regionális szint és a gazdaság kettős jellegének 
szem előtt tartása az alábbiak révén:

- az európai alapokat a déli tartományokra 
koncentrálnánk, oda irányítanánk és teljes 
mértékben ott használnánk fel, a problémát 
nemzeti ügyként kezelve;

- az infrastruktúra prioritásként való kezelése 
az ország összefogása érdekében, valamint 
kedvező adórendszer;

- bürokráciamentes zónák létrehozása;

· A munka törvénykönyve révén 
új, jobban szervezett és 
egyszerűbb szabályozás 
bevezetése a munkaviszonyok 
tekintetében;
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Mechanizmusok bevezetése a polgári perek 
felgyorsítására és az igazságszolgáltatási rendszer 
hatékonyságának a fokozására;

CY

· A közszférában a bérek visszafogása az egyik 
olyan intézkedés, melynek megvitatása 
folyamatban van az érdekelt felek között; nulla 
összegű szerződéses bérnövekedés a közszférában 
a következő évben;

· Nyilvános párbeszéd indítása a szakszervezetekkel 
a közszféra bérterheinek középtávú 
visszafogásáról, valamint a megélhetési 
költségekkel kapcsolatos juttatások rendszerének 
átalakítása a magasabb jövedelmű csoportoknak 
biztosított juttatások növekedésének visszafogása, 
és ezáltal a méltányosság növelése érdekében;

· Ciprus meg fogja erősíteni a digitális gazdaságot a 
nemzeti digitális stratégia 2011-ben történő 
véglegesítésével, amely stratégia értelmében 2012 
elejére biztosítani kell, hogy Ciprus 100%-os 
lefedettséggel rendelkezzen a legalább 2Mbps 
sebességű, széles sávú internet tekintetében;

· A megelőzés és az ellenőrzés 
javítását szolgáló további 
intézkedésekre kerül majd sor a 
nagy számban Ciprusra érkező 
harmadik országbeli 
állampolgárokhoz és 
menedékkérőkhöz köthető 
illegális és be nem jelentett 
munkavégzés elleni küzdelem 
érdekében.

· Folyamatban van az állami 
nyugdíjrendszer 
átalakításáról szóló 
párbeszéd, amely várhatóan 
2011 végéig lezárul. E 
párbeszéd konkrét 
javaslatokon alapul, 
ideértve a közalkalmazottak 
által fizetendő 
nyugdíjjárulékok fokozatos 
bevezetését, a 
nyugdíjszintek kiszámítási 
módszerének módosítását, 
továbbá a nyugdíjak 
indexálását.

· A felügyeleti hatóságok 
folyamatosan és 
szorosan figyelemmel 
kísérik a pénzügyi 
intézmények 
likviditásának és 
tőkemegfelelésének 
alakulását. Emellett a 
pénzügyi ágazat 
fejleményeinek szoros 
figyelemmel kísérésére 
ad hoc bizottság jött 
létre a központi bank és 
egyéb felügyeleti 
hatóságok 
részvételével;
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· Mind az infláció, mind a versenyképesség 
szempontjából jelentős instabilitási tényező Ciprus 
nagy függősége az importált kőolajtól, a behozott 
kőolaj mennyiségének csökkentése érdekében 
2011 áprilisában újraindultak az 
energiatakarékosság fokozását célzó támogatási 
rendszerek; Ezenkívül 2011-ben új jogszabály 
kerül elfogadásra, amely a megújuló 
energiarendszerek előmozdításának jogi alapját 
képezi majd.

· A kkv-k versenyképességének fokozása 
tekintetében jelenleg folyik egy olyan ösztönző 
rendszer értékelése, amely az uniós strukturális 
alapokból kapna társfinanszírozást, és amelynek 
célja a kkv-k technológiájának fejlesztése, az 
innováció ösztönzése, továbbá magas hozzáadott 
értéket képviselő munkahelyek létrehozása;

· A munkahely-teremtési lehetőségek 
kihasználása a vállalkozások 
versenyképességének növelése révén
A magasan képzett ciprusi munkaerő 
és az alacsony szakképzettséget 
igénylő, üres álláshelyek (e 
munkákat alapvetően külföldiek 
végzik) magas száma közötti 
ellentmondás feloldása érdekében két 
új rendszer kerül bevezetésre 2011–
2012-ben, amelyek célja, hogy 
növeljék a vállalkozások 
versenyképességét, azokat 
innovatívabb tevékenységekre 
ösztönözzék, és ezáltal több és jobb 
munkahely jöjjön létre, különösen a 
magasan képzett hazai munkaerő 
számára;

· A műszaki szakképzés és a
munkaerőpiac közötti kapcsolatok 
erősítése: a tervek szerint 2012-re 
felsőfokú szakképzési intézmények 
jönnek létre a műszaki 
szakképzésben részt vevők 
számának növelése, és ezáltal a 
munkaerőpiac által igényelt és a 
rendelkezésre álló készségek közötti 
megfelelés hiányának csökkentése 
érdekében;

· Folyamatban van egy 
költségvetési keret 
fokozatos létrehozása.
Ennek érdekében 
törvényjavaslat van 
készülőben. A költségvetési 
keret többek között nemzeti 
költségvetési (például a 
kiadásokra vonatkozó) 
szabályok bevezetését, 
valamint kötelező erejű 
középtávú költségvetési 
keret alkalmazását foglalja 
magában. A költségvetési 
keretet a minisztertanács 
várhatóan 2011 őszén 
hagyja jóvá, a parlament 
pedig az év végéig fogadja 
el;

· Ezenkívül 
kerettörvény-tervezet 
készült a pénzügyi 
válságok kezelésére 
vonatkozóan, amelynek 
értelmében a ciprusi 
minisztertanács 
„pénzügyi válság 
idején” a vonatkozó 
uniós vívmányok teljes 
mértékű tiszteletben 
tartása mellett 
intézkedéseket hozhat a 
pénzügyi 
intézményeket érintő 
likviditási vagy 
fizetésképtelenségi 
problémák kezelésére.
Ilyen intézkedéseket a 
pénzügyminiszter 
terjeszthet elő, miután 
kikérte a Ciprusi 
Központi Bank 
elnökének véleményét, 
továbbá megszerezte a 
Képviselőház 
jóváhagyását;
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· A bankokat és a 
szövetkezeti 
hitelintézeteket illetően 
különadó kerül 
bevezetésre, amely a 
tervek szerint évente 
mintegy 60 millió EUR 
bevételt eredményez a 
következő két évben, és 
ehhez kapcsolódóan 
egy teljesen független 
pénzügyi stabilitási 
alap is létrejön a 
következő fél év során.
A különadóból 
származó bevétel egy 
része (25/60) ebbe az 
alapba kerül majd. A 
független pénzügyi 
stabilitási alap célja az 
lesz, hogy támogassa és 
elősegítse a nehéz 
helyzetbe került 
hitelintézetek 
szanálását;
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LV

· A bérek és a termelékenység alakulásának 
összehangolását célzó intézkedések:

– az állami bértömegnek a gazdasági termelékenység 
növekedési arányához történő igazítása,
– törekvés az eredményesség növelésére a 
feladatkörök felülvizsgálata, a technológiai 
fejlesztések nyújtotta lehetőségek maximális 
kiaknázása és a méretgazdaságosság alkalmazása 
révén,
– az intézkedéseket a folyamatban lévő költségvetési 
konszolidációhoz való további hozzájárulásként, 
valamint az infláció megfékezésére szolgáló 
eszközként hajtják végre a soron következő években,
– a pénzügyminiszter konzultálni kíván a 
szakszervezetekkel és a munkaadói szervezetekkel 
arról, hogy miként lehet kontrollálni a 
termelékenység növekedését meghaladó 
bérnövekedéseket a köz- és a magánszféra 
valamennyi szintjén;

• A munkavállalás szempontjából 
előnyös adózási intézkedések:
– kiemelten fontos cél, hogy 
jelentős növekedés valósuljon meg 
a közvetlen adózásban, a 
hozzáadottérték-adó mértékének 
22%-ra emelésével, magasabb 
jövedéki adóval, valamint az 
eredetileg alacsony mértékű 
ingatlanadókulcs 
megkétszerezésével,  
– a 2011. és 2014. közötti 

időszakra szóló adópolitika úgy van 
kialakítva, hogy a bevételi 
intézkedésekre vonatkozó 
korlátozásokkal biztosítva legyen a 
stabilitás és a kiszámíthatóság,
– középtávon az adóterheknek a 

foglalkoztatásról a fogyasztásra és 
az ingatlantulajdonra való további 
áthelyezése, 

· A költségvetési 
fegyelemre vonatkozó 
alapelv elfogadása:

– a tervek szerint a 
költségvetési fegyelemre 
vonatkozó alapelveket 
kidolgozzák és beépítik a 
nemzeti jogrendszerükbe, 
hogy megállapodnak 
azokról az alkotmányos 
módosításokról, amelyek az 
ezen elvek – így az 
anticiklikus fiskális politikai 
döntéshozatal, az egyensúly 
elve és a többéves pénzügyi 
keretek – megfelelő jogi 
státuszának biztosításához 
szükségesek,  a 
jogszabálytervezetet 2011 
novemberének végéig 
szándékoznak benyújtani a 
Parlamentnek,  

· A pénzügyi 
rendszer felügyeletének 
megerősítését célzó 
intézkedések:
– a felügyeleti keret 

módosítása, amennyiben 
ez szükséges ahhoz, hogy 
lépést lehessen tartani az 
alakuló nemzetközi 
legjobb gyakorlatokkal,
– 2011-2012 során sor 

kerül a tőkealap- és 
likviditási 
követelmények 
megerősítéséről szóló 
jogi aktusok elfogadására 
a tőkekövetelményekről 
szóló IV. irányelv 
végrehajtása érdekében,
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· Intézkedések a kutatás területén folyó nemzetközi 
együttműködés fokozására és a kutatás 
versenyképességének növelésére: 

– további figyelmet fordítanak a kutatási 
infrastruktúra és felszerelések fejlesztésére, a humán 
erőforrások tudományos területre vonzására és a 
kutatás és az innováció népszerűsítésére alkalmas 
kapacitás növelésére,
– a kutatás értékesítésének és a technológiák 
átadásának, valamint nemzetközi együttműködési 
projektek kidolgozásának elősegítése a kutatás és a 
technológiák terén;

– a munkára kivetett adó teszi ki az 
adóbevételek legnagyobb részét, 
ennek aránya azonban 2014-re a 
2010. évi 52,0%-ról valószínűleg 
47,8%-ra fog csökkeni, 
– az adórendszerbe be lehet építeni 
a vállalkozást előmozdító 
tevékenységeket. 
· Az árnyékgazdaság elleni 

küzdelemre irányuló 
intézkedések:

– az adózási szabályok betartásának 
biztosítása érdekében az 
árnyékgazdaság elleni küzdelemre 
irányuló intézkedéseket 
kidolgozása,  

– elkötelezettség amellett, 
hogy 2012-re a hiányt a 
GDP 3%-a alá csökkentik és 
hogy a cél a GDP 2,5%-
ának megfelelő hiány 
legyen, 
– a cél a költségvetési 

pozíció javítása annak 
érdekében, hogy az 
államháztartás hiánya 2013-
ban a GDP 1,9%-a, 2014-
ben pedig a GDP 1,1%-a 
legyen.
•A középtávú költségvetési 
keretről szóló törvény 
előkészítése:

– folytatódik az intenzív 
felügyelet, amelynek 
középpontjában 
elsősorban a 
tőkemegfelelés és az 
átstrukturált kölcsönök, 
valamint a nem rezidens 
személyeknek nyújtott 
hitelezés szoros 
ellenőrzése áll; 
•A kockázat- és 
válságkezelés javítására 
irányuló intézkedések:
– az együttműködésre 

vonatkozó gyakorlati 
intézkedésekkel 
(koordinált 
döntéshozatal, 
tehermegosztás, közös 
adatbázisok létrehozása, 
a pénzügyi stabilitás 
ellenőrzése) kapcsolatos 
munka a létrehozott 
munkacsoportok szintjén 
folyik, melynek 
eredményét a 2011 végén 
tartandó következő 
ülésen ismertetik a 
stabilitási 
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•A felsőoktatási reform:
–2011 végéig fejlettebb külső minőségbiztosítási 
rendszer kidolgozása a felsőoktatás területén annak 
előkészítése által, hogy a felsőoktatási tanulmányi 
programok akkreditációját felváltsa a tanulmányi ág 
akkreditációja (ideértve az ághoz tartozó valamennyi 
tanulmányi programot), valamint hogy a 
teljesítményalapú finanszírozást – „a pénz a 
minőséget követi” elvét – beépítsék a nemzeti 
jogszabályokba, 
– a felsőoktatási intézmények állami finanszírozása a 
teljesítménymutatók alapján fog történni; 
•A szakképzés elősegítésére irányuló intézkedések:
– a cél annak biztosítása, hogy 2012-ben az összes 
alkalmazásban lévő 18 és 25 év közötti fiatal 60%-a 
részesüljön szakképzésben;  ezért a tervek szerint 
tovább folyik a nemzeti képesítési rendszer 
kidolgozása és a szakképzés szerkezeti átalakítása, 
ami magában foglalná a modulalapú szakképzési 
programok kialakítását is,

– 2011 június végéig egy, 
kormányzati és nemzetközi 
hitelezőket tömörítő munkacsoport 
létrehozása az árnyékgazdaság 
elleni küzdelemre irányuló 
különböző intézkedések 
hatékonyságának felmérése 
céljából.
• Munkaerő-piaci reform:
– átfogó és egymással összefüggő, 
az uniós strukturális alapok által 
támogatott szakpolitikai 
intézkedések végrehajtásnak 
tervezése, amelyek célja a 
strukturális munkanélküliség 
kockázatának csökkentése, a 
munkaerő-piaci részvétel növelése, 
a munkahelyek minőségének 
javításába történő beruházások 
ösztönzése, valamint az oktatási 
rendszerek versenyképességének 
növelése, 

– a törvény meghatározza a 
kötelező többéves kiadási 
plafonokat, a kiadási 
előirányzat – adott év során 
jelentkező váratlan 
bevételek miatti –
felemelésének tilalmát, 
valamint az expanzív 
fiskális intézkedéseknek a 
költségvetés elfogadása 
utáni bevezetésére 
vonatkozó korlátozásokat,
– a 2012-es állami 

költségvetési 
törvénytervezet kiegészítése 
egy középtávú 
makrogazdasági fejlesztési 
és fiskális szakpolitikai 
kerettel (amely magában 
foglalja a 20122014 közötti 
időszakra vonatkozó 
középtávú költségvetési 
keret nem kötelező jellegű 
változatát is),

munkacsoporttal.  
•A bedőlt hitelek 
kezelésére és a 
hitelmegújításra irányuló 
ösztönzők:
– a piaci alapú adósság-

átütemezés ösztönzőinek 
további erősítése; 
•A felelős hitelezés 
előmozdítása:
– külön figyelem 

fordítása a 
nyilvánosságnak a 
pénzügyi 
szolgáltatásokkal 
kapcsolatos 
tájékoztatására;  ez 
pontosan azt jelenti, hogy 
kialakításra kerül egy 
külön weboldal, amely 
hozzásegíti a pénzügyi 
szolgáltatásokat igénybe 
vevő jelenlegi és 
potenciális ügyfeleket 
ahhoz, hogy 
tájékozódjanak a 
pénzügyi rendszerről, 
illetve megértsék a 
pénzügyi kockázatokat és 
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– tervezik a szakképzési intézmények 
optimalizálását és differenciálását egy korszerű és a 
jelenlegi technológiai igényeknek megfelelő oktatási 
intézményi hálózat kialakításának biztosítása 
érdekében, amely magában foglalja azt, hogy 29 
szakképzési intézményt 10 erőforrás-hatékony és a 
2011-es munkaerő-piaci igényeknek megfelelő 
szakképzési intézménnyé alakítanak át; 
•Az üzleti környezet javítását célzó intézkedések:
– a cél egyrészt az üzleti környezet szabályozási 
keretének javítása a vállalkozásokra háruló 
adminisztratív terhek csökkentése révén, másrészt a 
megfelelő e-szolgáltatások biztosítása a 
vállalkozások számára.  Ennek megfelelően az üzleti 
környezet javítását célzó cselekvési program a 
közeljövőben az alábbi további lépéseket irányozza 
elő:  az online vállalkozásbejegyzés biztosítása, az 
építési engedélyek megszerzési eljárásának és 
idejének csökkentése, a beruházók védelmével 
kapcsolatos jogszabályok javítása nagyobb 
átláthatóság biztosításával; 

– ezen intézkedések közé tartoznak 
a hatékonyabb és célzottabb aktív 
munkaerő-piaci intézkedések, a 
munkanélkülieknek – köztük a 
szociális támogatásban 
részesülőknek – nyújtott 
hatékonyabb támogatások, a 
nemzeti foglalkoztatási szolgálatok 
hatékonyságának megerősítése és 
javítása, a munkahelyek 
minőségének javítása és a be nem 
jelentett munkavégzés csökkentése, 
valamint az egész életen át tartó 
tanulást szolgáló rendszerek 
megerősítése. 
Az illegális munkavégzés tilalmáról 
szóló törvény elkészítése;

– a középtávú költségvetési 
keretről szóló 
törvénytervezetet 2012 
közepéig szándékoznak 
benyújtani a Parlamentnek.
•Az állami nyugdíjrendszer 
hosszú távú pénzügyi 
stabilitásának biztosítására 
irányuló intézkedések:
– a Parlamentnek benyújtott 

törvénytervezettel 
összhangban 2016 és 2021 
között a nyugdíjkorhatár 
fokozatos, 62-ről 65 évre 
történő emelése van tervbe 
véve, a járulékfizetési 
időszak pedig 10-ről 15 évre 
emelkedik; továbbá 
elkötelezettek amellett, 
hogy megőrizzék a 
nyugdíjrendszer három 
pillérének fenntarthatóságát, 
és amellett, hogy a második 
pillérhez nyújtandó 
hozzájárulásokat 2013-ra 
visszaállítsák a bruttó 
fizetések 6%-ára, feltéve, 
hogy a költségvetési helyzet 
a jelenlegi előrejelzéseknek 

a vállalt kötelezettségek 
jelentőségét. 
•Az állami tulajdonban 
lévő bankok 
szerkezetátalakítása:
– az állam pénzügyi 

piaci kihelyezései 
szerkezetátalakításának 
eltökélt folytatása, amely 
kihelyezések oly módon 
keletkeztek, hogy az 
állam a pénzügyi és 
gazdasági válság alatt 
jelentős állami 
támogatásokat nyújtott 
pénzügyi ágazati 
szereplőknek, 
– törekvés a pénzügyi 

intézmények fejlesztési 
rendszerének egyes 
meglévő intézmények 
integrálásával és egyetlen 
olyan hiteles szereplő 
létrehozásával történő 
optimalizálására, amely a 
piaci szereplőkkel 
szorosan együttműködve 
képes a pénzügyi piac 
alaphiányosságainak 
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•A tudományos szakemberek és a vállalkozók 
hatékonyabb együttműködési keretének kialakításával az 
innovációk előmozdítását célzó intézkedések:
– a tudományos szakemberek és a vállalkozók 
hatékonyabb együttműködési kerete kialakításának 
folytatása a kompetenciaközpontok és a 
technológiatranszfert szolgáló tevékenységek 
támogatásával; 
– a meglévő támogatási programok végrehajtása és újak 

kidolgozása, hogy ezzel elősegítsék a vállalkozások 
innovációs kapacitásának növekedését új termékek és 
technológiák kidolgozása és előállítása érdekében, 
valamint az új, innovatív vállalkozások finanszírozáshoz 
jutásának javítását célzó programok végrehajtásaA 
javadalmazási feltételek egységessé tétele az állami 
finanszírozású szervezetekben az ugyanolyan 
komplexitású és ugyanolyan képesítést igénylő munkát 
végző munkavállalók számára;

megfelelően javul. kezelésére és a gazdasági 
növekedés elősegítésére. 
Litvánia, valamint az 
észak-európai és a balti 
államok között a 
válságmegelőzés és -
kezelés terén folytatott 
együttműködés fokozása.

LT

• A javadalmazási feltételek egységessé tétele az állami 
finanszírozású szervezetekben az ugyanolyan 
komplexitású és ugyanolyan képesítést igénylő 
munkát végző munkavállalók számára;

· A villamosenergia- és a földgázágazat átalakítása a 
harmadik uniós energiacsomaggal összhangban;

· Az „innovációs utalványok” rendszerének 
végrehajtása, az inkubációs tevékenységek 
támogatása, az ipari tulajdonjogok védelmének 
előmozdítása, valamint a csoportosulási folyamatok 
ösztönzése;

· A felsőoktatási hálózat konszolidációja;

• Az illegális munkavégzés 
tilalmáról szóló törvény 
elkészítése;

· A munkaerő-piaci részvétel 
növelése:

1) ösztönzők biztosítása a 
munkáltatók számára, hogy 
fiatalokat foglalkoztassanak,
2) munkanélküliek 
önfoglalkoztatásának ösztönzése a 
vállalkozói engedélyek 

· A nyugdíjak és szociális 
juttatások 
fenntarthatóságának és 
megfelelő szintjének 
biztosítása többek között az 
alábbiak által:
(a) a nyugdíjkorhatár 

fokozatos emelése,
(b) az állami 

társadalombiztosítási 
nyugdíjak 
kiszámításának új 

Litvánia, valamint az 
észak-európai és a balti 
államok között a 
válságmegelőzés és -
kezelés terén folytatott 
együttműködés fokozása.
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· Az adminisztratív terhek csökkentése és a 
vállalkozásokat ellenőrző intézmények reformja;

· A közbeszerzési rendszer átláthatóságának 
növelése;

megszerzéséhez és a vállalkozások 
elindításához kapcsolódó költségek 
kompenzálása révén, az állam 
támogatást fizet abban az esetben, 
ha egy ilyen személy egy másik 
munkanélküli számára 
munkalehetőséget teremt,
3) a munkanélküliek számára 
biztosított szakképzés tervezésének 
megreformálása –
utalványrendszerre épülő 
háromoldalú megállapodás, 
segítségével a munkakereső 
megválaszthatja a képzés módját, 
idejét és helyét.

· a képzettségi igények hosszú 
távú előrejelzését szolgáló 
rendszer létrehozása, a 
szakértelem és a kompetencia 
iránti igények feltérképezésére 
irányuló intézkedések 
kidolgozása és a vonatkozó 
jogszabályok elkészítése,

· a munkaviszonyt szabályozó 
jogszabályok módosításai 
annak érdekében, hogy 
létrejöjjenek a rugalmas 
foglalkoztatási 
megállapodások és a rugalmas 

módjára való áttérés,
c) az állami 

társadalombiztosítási 
alap költségvetésén 
belüli pénzeszközök 
könyvelésének 
optimalizálása és az 
alap kezelésének
átszervezése;

· olyan törvények 
elfogadása, amelyek 
megkönnyítik a 
pénzeszközök 
felhalmozását az 
államkincstári 
tartalékokban a gazdasági 
nehézségekkel sújtott 
időszakok esetére, 
valamint a 
felelősségteljes 
inflációellenes 
költségvetési politikát 
ösztönzik;

· Az állami tulajdonban 
lévő vállalatok rövid távú 
működési céljainak 
kitűzése; továbbá az 
állami tulajdonban lévő 
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munkaidőn alapuló 
megállapodások feltételei (a 
határozott idejű vagy 
ideiglenes munkaszerződések, 
a részmunkaidős 
foglalkoztatás és más rugalmas 
munkaviszonyok gyakorlati 
alkalmazásának értékelését 
követően);

· a vállalkozói készséget 
ösztönző intézkedések 
kidolgozása,

vállalatok reformjának 
keretében kitűzött hosszú 
távú célok megvalósítása.

LU

· a társadalombiztosítási járulékok stabilitásának 
megőrzése a jelenlegi kormányzati ciklus alatt;

· annak a hatásnak a semlegesítése, amelyet a 
minimálbér 2011. január 1-jei növelése gyakorol 
az élőmunka költségére;

· nincs általános felülvizsgálat, viszont 2011-re és 
2012-re nézve a szokásosnál későbbi időpontban 
alkalmazzák a bérek indexálási mechanizmusát;

· a közberuházások jelenlegi magas szintjének 
megőrzése;

· az üzleti környezet további javítása az 
adminisztratív eljárások egyszerűsítése és az 
infrastruktúra folyamatos fejlesztése révén;

·a foglalkoztatással kapcsolatos 
adminisztráció alapos reformja;

·a magánszférában a továbbképzés 
vonatkozásában a 
társfinanszírozási arány növelése,

·a társadalombiztosítási járulékok 
stabilitásának megőrzése a 
jelenlegi kormányzati ciklus alatt;

·annak a hatásnak a semlegesítése, 
amelyet a minimálbér 2011. 
január 1-jei növelése gyakorol az 
élőmunka költségére,

a nyugdíjrendszer 
reformjának befejezése az 
év vége előtt

a pénzügyi szektor 
ellenálló képességének 
növelése, valamint a 
luxemburgi gazdaság 
struktúrájának 
diverzifikálására irányuló 
erőfeszítések folytatása
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MT

· az elektronikus hírközlésről szóló (rendelet) 
törvény módosítása a távközlési piac 
versenyképességnek ösztönzése és az 
infrastruktúra megerősítése érdekében;

· további intézkedések meghatározása a postai 
ágazat 2013-as teljes liberalizációjához szükséges 
alapok megteremtése érdekében, ami várhatóan 
lenyomja az árakat, és egyúttal a minőség és a 
hatékonyság emelésére ösztönöz;

· az új generációs hálózatok kiépítésének 
elősegítésének lehetőségeiről szóló tanulmány 
végzése;

· a távközlési ágazat versenyképességének növelése 
többek között a szolgáltatók közötti végződtetési 
díjak csökkentésével, a nagykereskedelmi 
piacokra vonatkozó szabályozás bevezetésével, 
illetve megerősítésével, a spektrumhasználati 
jogok újraelosztásával a GSM-sávokon belül, 
másodlagos spektrumkereskedelmi 
mechanizmusok bevezetésével, valamint annak 
biztosításával, hogy az állampolgároknak joguk 
legyen olyan távközlési kapcsolatra, amely képes 
4 Mbps sebességgel szélessávú szolgáltatást 
nyújtani;

· a kulturális és kreatív ágazatokra vonatkozó 
nemzeti stratégia kidolgozása, amely révén nő 
többek között az oktatás és a képzés szintje, 
valamint az ágazatba történő további beruházások 
ösztönzése;

A kormány külső és belső 
szaktanácsadást vett igénybe
a költségvetési kiadási 
szabály kidolgozásához, 
amelynek konkrét célja a 
költségvetési fegyelem 
fokozása, valamint az 
elszámoltathatóság és az 
átláthatóság növelése.
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· a kisvállalkozói intézkedéscsomag hatálybalépése 
és végrehajtása;

· az adminisztratív terhek csökkentése
· vállalkozásindítási finanszírozás és 

mikrohitelrendszer;

NL

Új vállalkozáspolitika bevezetése, amely egy 
ágazati, üzletibb alapú megközelítést, kevesebb 
kötött felhasználású támogatást, általánosabb 
adócsökkentést és egy jobb vállalkozási környezet 
megteremtését foglalja magában. Az ágazati 
megközelítés kilenc olyan kulcsterületre 
vonatkozik, amelyeken Hollandia elsősorban 
fekvésének és történelmének köszönhetően 
különösen jól teljesít: vízügy, agrár-élelmiszeripar, 
kertészet és alapanyagok, csúcstechnológiai 
anyagok és rendszerek, élettudományok, vegyipar, 
energia, logisztika és a kreatív iparágak.

A szociális biztonsági rendszer 
munkavállalást ösztönző jellegének 
erősítése, valamint az ellátástól 
való függőség csökkentése a 
munkaerőpiac alsó szegmensét 
célzó olyan rendszer bevezetésével, 
amely megreformálja a meglévő 
ellátási rendszereket.

Új jogszabály bevezetése, 
amely a Stabilitási és 
Növekedési Paktumban 
foglalt szabályokat átülteti a 
holland jogba. Az európai 
megállapodások 
megvalósulása mellett az új 
jogszabályjavaslattal a 
holland parlament azon 
kívánsága is teljesül, hogy a 
költségvetési szabályokat 
jogszabály tartalmazza.

Egy olyan jogszabály 
elfogadása, amely a 
jelenlegi jogszabályi 
eszközöknél több 
beavatkozási lehetőséget 
biztosít a pénzügyi 
intézmények 
tekintetében. E 
jogszabály a meglévő 
beavatkozási eszközökön 
kívül két olyan új 
hatáskört hoz létre, 
amelyek alapján a nehéz 
helyzetbe került 
pénzügyi intézmények 
betétei, eszközei és 
forrásai, valamint 
tulajdonrészei más 
intézményre vagy jogi 
személyre ruházhatók át.
Az első hatáskör az 
egyes problémás 
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intézményekhez 
kapcsolódik, és célja 
annak biztosítása, hogy a 
bankok és a biztosítók 
rendben és időben 
felszámolhatók legyenek, 
amennyiben 
megoldhatatlan 
problémáik vannak. A 
második hatáskör ennél 
távolabbra mutató célt 
szolgál, és a pénzügyi 
rendszer egészének 
stabilitását hivatott 
biztosítani, amennyiben 
azt veszély fenyegetné.
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AT

· 2011 és 2014 között évente 100 millió eurót 
fordítanak kutatásra. A kutatási kedvezmény 8 %-
ról 10 %-ra emelkedik.

· 2014-ig évi 80 millió eurót biztosítanak
a) az oktatásra és a szakképző intézetek hallgatói 
létszámának növelésére;
b) az egész napos oktatási struktúrák kialakítására.

Aa fiatalok munkanélkülisége 
elleni küzdelem keretében
·180 millió eurót különítenek el 
képzésre;

·120 millió eurót különítenek el 
speciális intézkedésekre.

· intézkedések a tényleges 
nyugdíjbavonulási életkor 
emelésére

· „fit2work” program:
célja az idős munkavállalók 
foglalkoztathatóságának 
megőrzése az egészségi 
problémák miatti idő előtti 
nyugdíjba vonulás 
ellensúlyozásával

· „Gesundheitsstraße” 
program: célja az idősek 
foglalkoztatási rátájának 
növelése, és a 
fogyatékosság miatti 
nyugdíjba vonulások 
számának csökkentése

a 2011–2014-re szóló 
nemzeti stabilitási 
paktum kötelező felső 
határokat állapít meg a 
szövetségi kormány, a 
tartományi kormányok és 
a települések 
költségvetési hiányára 
vonatkozóan, megerősítik 
a paktum a 
szankciómechanizmusát, 
és kötelező 
garanciakorlátot vezetnek 
be a szövetségi 
kormányra, a tartományi 
kormányokra és a 
települések 
önkormányzatára 
vonatkozóan, és ezeket 
azok saját maguk 
állapítják meg (a 
települési 
önkormányzatok 
kivételével, amelyek 
esetében a szövetségi 
hatóságok állapítják meg 
a korlátokat)
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· a hosszú járulékfizetési 
időszakkal rendelkezőknek
szóló nyugdíjba vonulási 
rendszert 
(„Hacklerregelung”) 
módosítják: a 
nyugdíjkorhatárt 60-ról 62 
évre emelik; hosszú távon a 
rendszer fokozatosan 
megszűnik; a nyugdíjak 
előszöri kiigazítását és az 
egyedi kifizetéseket a 
nyugdíjfizetés első évében 
fel kell függeszteni.

PL

· a bérek befagyasztásának fenntartása a 
közszférában (kivéve a tanárok esetében);

· a tudományos rendszer reformjának megvalósítása;
· a fiatal tudományos szakemberek támogatása;
· a tudás átvitele a gazdaságba;
· a felsőoktatási rendszer reformjának 

megvalósítása;
· modern vasúti, közúti, energetikai és digitális 

hálózatok kialakítása;
· bürokráciacsökkentés;
· a banki hitelek igénybevételi lehetőségének 

elősegítése;

· a versenyszféra bevonása az 
oktatási ágazatba;

· a csökkentett rokkantnyugdíj-
járadékok megtartása

· a három éven alul gyermekek 
ellátásának javítása;

· már létező államadósság-
szabály;

· kiadási szabály (CPI + 1%)
· új rendelkezések 

bevezetése, amelyek 
korlátot szabnak a helyi 
önkormányzatok 
hiány/bevétel arányára;

· állandó kiadási szabály 
bevezetése;

· új rendeletek a 
bankszanálási alapokról;

· tevékenységek az 
Európai 
Rendszerkockázati 
Testület 
tevékenységeinek 
támogatására;
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RO

· az állami bértömeg GDP-hez viszonyított 
arányának a 2010-es szinthez képest 2012-re 1 
százalékponttal való csökkentése amellett, hogy 
2012 végére fokozatosan visszaállítják a nominális 
bérek szintjét annak 2010-es 25%-os csökkentését 
követően; ennek következtében a fajlagos 
munkaerőköltség trendje a munkatermelékenység 
trendje alatt marad.;

· az KFI ágazat kapacitásának és teljesítményének 
megerősítése új intézményfinanszírozási rendszer 
megvalósításával;

· európai KFI-együttműködés fejlesztése az alábbi 
két stratégiai projekt előmozdításával: a Duna–
Duna-delta–Fekete-tenger kérdésével foglalkozó 
nemzetközi kutatóközpont, valamint szupernagy-
intenzitású fény kutatóközpont (ELI)

· az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó 
nemzeti stratégia kidolgozása;

· a készségek továbbfejlesztésére koncentráló 
referencia-kerettanterv kidolgozása;

· a közszférabeli bérek egységes 
keretének kialakítása a 
közforrásokból fizetett 
alkalmazottak egységes fizetési 
rendszeréről szóló kerettörvény 
elfogadásával;

· a társadalmi párbeszéd 
megerősítése és a kollektív 
munkamegállapodás rendszerének 
rugalmassá tétele;

· a munka törvénykönyvének 
módosításával intézkedéseket 
fogadtak el a rugalmas biztonság 
és a foglalkoztatás 
előmozdítására;

· megvalósítják a be nem jelentett 
munka arányának csökkentésére 
vonatkozó, 2010–2012-re szóló 
nemzeti stratégiát;

· törvénytervezetet fogadnak el az 
alkalmi munkáról;

§ az egységes 
nyugdíjrendszerről szóló 
törvény végrehajtása, 
amely: i. a nyugdíjkorhatárt 
fokozatosan 65 évre emeli 
férfiak és 63 évre nők 
esetében és a járulékfizetési 
időszakot 2030-ig 
fokozatosan 35 évre növeli 
férfiak és nők esetében 
egyaránt; ii. szigorúbb 
feltételeket vezet be a 
részleges korai nyugdíjba 
vonulásra vonatkozóan; iii. 
fokozatosan bevezeti a csak 
az infláción alapuló 
indexmechanizmust;

· Románia 2004 óta a 
nagy ütemű 
devizahitelezés 
lassítására számos 
intézkedést hozott az 
eszközök széles 
skáláját alkalmazva, 
melyek közül néhány 
még ma, az uniós 
csatlakozás 
követelményeivel 
összhangban hozott 
módosításokat 
követően is 
használatban van;

· további lépések annak 
érdekében, hogy a
bankrendszerben 2012-
től kezdődően 
megfelelően 
alkalmazzák az IFRS 
normákat;
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· a versenyképességi célok elérése érdekében 
megállapítják a közberuházási prioritásokat oly 
módon, hogy létrehoznak egy közvetlenül a 
miniszterelnök által koordinált magas szintű 
csoportot, és többek között megállapítják azoknak 
a kiemelt beruházási projekteknek a körét, 
amelyekre a következő 3–5 évben forrást 
biztosítanak;

· a jelentős állami vállalati részesedések értékesítése 
a pénzügyi piacokon;

· módosítják és kiegészítik a 
munkanélküli-biztosítási rendszer 
és a foglalkoztatásösztönzés jogi 
keretét;

· módosítják és kiegészítik a 
munkahelyi gyakornoki 
alkalmazásról szóló 279/2005 sz. 
törvényt;

· a felnőtt szakképzés jogi keretének 
reformja;

· a szakképesítések tagállamok 
közötti elismerésének 
egyszerűsített uniós keretének 
végrehajtása

· azon eljárások elindítása, amelyek 
az egyetemeknek az alábbi 
kategóriákba való besorolására 
irányulnak azok tanulmányi 
programjának és intézményi 
kapacitásának értékelése alapján:
normál oktatási egyetemek, 
tudományos kutatási és művészeti 
egyetemek és fejlett kutatási és 
oktatási egyetemek;

§a Maastrichti Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelő 
számszerű szabályokat 
vezetnek be az 
államháztartási hiányra 
vonatkozóan;
§folytatják a költségvetési 

konszolidációt annak 
érdekében, hogy nemzeti és 
regionális számlák európai 
rendszere szerint számolt 
hiány 2011-re a GDP 5%-
ánál, 2012-re pedig a GDP 
3%-ánál kevesebb legyen;

· Román Nemzeti Bank 
2011 végéig javaslatot 
tesz a fizetőképességre, 
a banki tartalékokra és 
az egyéb tartalékokra 
vonatkozó prudens 
irányvonal további 
biztosítását szolgáló 
prudenciális lépésekre;
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§ csökkentik az 
államháztartás hátralékait 
azáltal, hogy folytatják az 
egészségügyi ágazat 
szerkezeti átalakítását, 
illetve megerősítik a helyi 
önkormányzatok 
költségvetési fegyelmét, és 
végrehajtják a 
önkormányzati 
költségvetési törvény 
közelmúltbeli módosításait.
§a gyermekgondozási 

juttatásra vonatkozó 
program végrehajtása;
§az alap- és középfokú 

oktatás rugalmasságának 
növelése;
§a szociális támogatásra, 

többek között a szociális 
juttatásokra és 
szolgáltatásokra vonatkozó 
keret véglegesítése;

· jogszabálymódosítás 
annak érdekében, hogy 
a bankbetét-garancia 
alap forrásai igénybe 
vehetők legyenek a 
Román Nemzeti Bnak 
által engedélyezett
azon átstrukturálási 
intézkedések 
finanszírozásához, 
amelyek a 
betéttranszferre 
irányulnak, többek 
között az eszközök és 
források átruházásával;

· előkészítik a központi 
bank és a 
betétgarancia-alap új, a 
hitelintézményekkel 
kapcsolatos 
feladatainak 
megvalósításához 
szükséges eljárásokat, 
és biztosítják, hogy a 
bankbetét-garancia alap 
szükség esetén azonnal 
hozzá tudjon jutni 
kormányforrásokhoz;
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· felülvizsgálják a 
hitelintézmények 
felszámolására 
vonatkozó jogi keret 
normatív aktusait azzal 
a céllal, hogy 
intézkedéseket 
fogadjanak el azok 
konzisztenciájának 
biztosítására;

· a refinanszírozási 
műveletek biztosítékául 
használható eszközök 
körébe felveszik a 
bukaresti tőzsdén 
jegyzett nemzetközi 
pénzügyi intézmények 
által kibocsátott 
lejkötvényeket.
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· annak érdekében, hogy 
a bankok pénzügyi 
helyzete ne gyengüljön, 
prudenciális kezelést 
vezetnek be a 
hitelátstrukturálásból 
adódó hitel-tőke 
konverziókra

· figyelemmel követik a 
devizahiteleket ás 
megteszik az ahhoz 
szükséges lépéseket, 
hogy azok ára pontos 
és átlátható módon 
tükrözze azokat a 
kockázatokat, amelyek 
az ilyen hiteleknek a 
kockázataikat nem 
fedező kölcsönfelvevők 
részére való nyújtása 
jelent;

· nem fogadják el azokat 
a természetes 
személyek 
fizetésképtelenségéről, 
illetve 
követelésbehajtásról 
szóló 
törvénytervezeteket, 



EUCO 24/11 adt/ADT/kf 36
DQPG HU

A versenyképesség előmozdítása A foglalkoztatás ösztönzése

Az államháztartási 
rendszerek 

fenntarthatóságának 
fokozása

A pénzügyi stabilitás 
megerősítése

amelyek 
veszélyeztethetnék az 
adósfegyelmet.

· a Román Nemzeti 
Bank további, a 
bankrendszerben rejlő 
rendszerszintű 
kockázatok 
bekövetkezését 
megelőző 
intézkedéseket fogad el 
a készenléti tervhez 
kapcsolódóan;
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SK

·a kormány a következő tizenkét hónapban a 
vállalkozói tevékenység akadályainak elhárítására, 
a jogi környezet kiszámíthatóságának javítására és 
az e-kormányzati szolgáltatások szélesebb körű 
használatának előmozdítására irányuló 
intézkedéseket fog hozni;

·bizonyos cégfajták esetében a cégalapításhoz 
szükséges alaptőke jelentősen csökken majd, és 
rövidül a kisvállalkozások működésének 
engedélyezéséhez szükséges idő;

· a munka törvénykönyve 
reformjának köszönhetően 
Szlovákia a tíz legrugalmasabb 
foglalkoztatás-védelmi 
jogszabályokkal rendelkező 
OECD ország közé tartozik majd;

· rugalmasabbá válnak a rendes 
szerződéssel rendelkező 
munkavállalók felvételét és 
elbocsátását szabályozó előírások, 
és csökkennek a kapcsolódó 
költségek;

· a cégek a munkavállalók 
elbocsátásánál választhatnak a 
felmondási idő és a végkielégítés 
kifizetése között;

· a munkaidőre vonatkozó 
szabályok is rugalmasabbá 
válnak, miáltal könnyebben lehet 
majd a gazdasági körülményekhez 
és az egyes munkavállalók 
igényeihez igazodni;

· az adórendszer a reformnak 
köszönhetően hatékonyabb lesz, 
és csökkennek az adófizetők 
adminisztratív terhei;

· egységes, átfogó alapot vezetnek 
be a társadalom- és 

· az első (felosztó-kiróvó) 
pillérben csökken a 
jövedelmekkel való 
kapcsolat, és a 
demográfiai helyzet 
alakulását tükröző, 
automatikus parametrikus 
kiigazítási 
mechanizmusokat fognak 
bevezetni;

· a második (tőkefedezeti) 
pillérben a 
munkaerőpiacra újonnan 
belépők jelenlegi 
választási lehetősége 
kötelező tagságra 
változik, ugyanakkor 
korlátozott időtartamra 
lehetőség lesz a 
rendszerből való 
kimaradásra.
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·a legtöbb üzleti tevékenységnél megszűnnek a 
működési engedély kérelmezésének feltételei, 
vagy bejelentési kötelezettséggé alakulnak át;

·a természetes és jogi személyek közötti 
kommunikáció könnyebbé válik az egyablakos 
ügyintézést biztosító irodák hálózatának 
kiépítésével.

egészségbiztosítási járulékokra 
vonatkozóan, lehetővé téve, hogy 
egyetlen adóhivatal szedje be az 
adókat, vámokat és biztosítási 
járulékokat;

· a jövedelemadók és 
társadalombiztosítási járulékok
éves bevallására közös 
formanyomtatványt vezetnek be

· a kormány biztosítani 
fogja, hogy a fiskális 
politika a jövő 
generációival szemben 
felelős és anticiklikus
legyen azáltal, hogy a 
költségvetési 
felelősségről szóló új 
törvény elfogadásával 
megerősíti a nemzeti 
költségvetési keretet.
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· – az új törvény hat fő 
rendelkezést fog 
tartalmazni: 1) az állami 
nettó vagyon szerepének 
hangsúlyozása, növelve 
ezáltal az állami számlák 
átláthatóságát; 2) a bruttó 
államadósság felső határa 
a GDP 60 %-a; 3) korlát 
az aggregált nominális 
kiadásokra; 4) új, 
szigorúbb szabályok a 
települési 
önkormányzatokra nézve;
5) az adatok 
nyilvánosságra 
hozatalával kapcsolatos 
szabályok; és 6) független 
költségvetési tanács;

EL, FI, SI és PT még nem nyújtotta be az Euró Plusz Paktum keretében tett vállalásait,de egyes esetekben az egyetértési nyilatkozataikban, nemzeti 

reformprogramjaikban, illetve stabilitási szereplő intézkedéseik szintén a Paktum célkitűzéséhez kapcsolódóak.


