
    

MirMiről vitatkozunk az Európai ől vitatkozunk az Európai 
Unióban?Unióban?  



    

Mely területeken aktív az Unió?Mely területeken aktív az Unió?
 A közösségi politikákbanA közösségi politikákban
Ezeken a területeken a döntéshozatal az unió – sok esetben az Ezeken a területeken a döntéshozatal az unió – sok esetben az 

Európai Bizottság – kezében van. Ilyenek például a Európai Bizottság – kezében van. Ilyenek például a 
mezőgazdaság, vagy a versenypolitika.mezőgazdaság, vagy a versenypolitika.

 Az egységes piac kérdéseibenAz egységes piac kérdéseiben
Az egységes piac és az egységes valuta ügyei rendszeres témák.Az egységes piac és az egységes valuta ügyei rendszeres témák.

 KülpolitikaKülpolitika
Bár az Uniónak nincs közös külpolitikája, ennek ellenére a tagországok Bár az Uniónak nincs közös külpolitikája, ennek ellenére a tagországok 

rendszeresen egyeztetik álláspontjukat. Emellett az Unió aktív, és rendszeresen egyeztetik álláspontjukat. Emellett az Unió aktív, és 
sok esetben közösen tárgyal a nemzetközi szervezetekben sok esetben közösen tárgyal a nemzetközi szervezetekben 
(WTO, ENSZ).(WTO, ENSZ).

 Strukturális kérdésekStrukturális kérdések
  Az EU sokat foglalkozik saját magával, a struktúrájával, Az EU sokat foglalkozik saját magával, a struktúrájával, 

döntéshozatali mechanizmusával, finanszírozásával.döntéshozatali mechanizmusával, finanszírozásával.



    

Európa költségvetése 2007-2013Európa költségvetése 2007-2013

A kA költségvetési folyamatöltségvetési folyamat
Két „költségvetési hatóság”: a Tanács és a ParlamentKét „költségvetési hatóság”: a Tanács és a Parlament
Az Európai Bizottság készíti a javaslatotAz Európai Bizottság készíti a javaslatot
A két „hatóság”-nak meg kell egyeznie az elfogadáshozA két „hatóság”-nak meg kell egyeznie az elfogadáshoz

A hét éves költségvetés – 1988 ótaA hét éves költségvetés – 1988 óta
A cél: a tervezhetőség és a költségvetési biztonság megteremtéseA cél: a tervezhetőség és a költségvetési biztonság megteremtése
Nem váltja ki az éves költségvetéseket, de egyszerűbbé teszi az Nem váltja ki az éves költségvetéseket, de egyszerűbbé teszi az 
elfogadásukatelfogadásukat
„„Gentlemen’s agreement”, nem része a szerződéseknek (az Gentlemen’s agreement”, nem része a szerződéseknek (az 
Alkotmány intézményesítené)Alkotmány intézményesítené)
Az előző költségvetési egyezmény (Agenda 2000) tette biztossá az Az előző költségvetési egyezmény (Agenda 2000) tette biztossá az 
új tagállamok felvételét a pénzügyi alapok explicit beemelésévelúj tagállamok felvételét a pénzügyi alapok explicit beemelésével



    

Európa költségvetése 2007-2013Európa költségvetése 2007-2013

A kA költségvetés elveiöltségvetés elvei
Nem lehet hiány, a felesleget vissza kell fizetniNem lehet hiány, a felesleget vissza kell fizetni
A költségvetés főösszege nem lehet nagyobb, mint a tagországok A költségvetés főösszege nem lehet nagyobb, mint a tagországok 
GNP-jének 1,24%-aGNP-jének 1,24%-a
A tagországok havonta fizetik be a hozzájárulásukatA tagországok havonta fizetik be a hozzájárulásukat

A költségvetés bevételeiA költségvetés bevételei
Tradícionálisan része minden uniós bevétel, tehát pl. a vámok 75%-Tradícionálisan része minden uniós bevétel, tehát pl. a vámok 75%-
aa
A tagországok ÁFA bevételének bizonyos százaléka (jelenleg 0,3%)A tagországok ÁFA bevételének bizonyos százaléka (jelenleg 0,3%)
A GNI-alapú kiegészítésA GNI-alapú kiegészítés
A tradícionális forrás jelenleg 11,6%-át adja a teljes A tradícionális forrás jelenleg 11,6%-át adja a teljes 
költségvetésnek, az ÁFA alapú 14,4%-át, a GNI alapú 73%-átköltségvetésnek, az ÁFA alapú 14,4%-át, a GNI alapú 73%-át



    

Európa költségvetése 2007-2013Európa költségvetése 2007-2013

Az Európai Bizottság 2004-ben terjesztette Az Európai Bizottság 2004-ben terjesztette 
be saját javaslatátbe saját javaslatát
Reformjavaslatok mind a kiadási, mind a Reformjavaslatok mind a kiadási, mind a 
bevételi oldalonbevételi oldalon
Összes tervezett kiadás: Európa GNI-jének Összes tervezett kiadás: Európa GNI-jének 
1.21%-a átlagosan évente1.21%-a átlagosan évente
A bevételi oldalon két fontos javaslat: a A bevételi oldalon két fontos javaslat: a 
költségvetési visszatérítés rendszerének és költségvetési visszatérítés rendszerének és 
a saját források rendszerének reformjaa saját források rendszerének reformja



    

Európa költségvetése 2007-2013Európa költségvetése 2007-2013

A tárgyalási folyamatA tárgyalási folyamat
Az Európai Parlament 2005 júniusában fogadta el a saját javaslatát, Az Európai Parlament 2005 júniusában fogadta el a saját javaslatát, 
1,18%-ra csökkentve az összes kiadást1,18%-ra csökkentve az összes kiadást
A Tanács a luxembourgi elnökség idején, 2005 első félévében A Tanács a luxembourgi elnökség idején, 2005 első félévében 
kezdte tárgyalni.kezdte tárgyalni.
Első szavazás a félév végén, a júniusi csúcson volt: a javaslat Első szavazás a félév végén, a júniusi csúcson volt: a javaslat 
1,06%-ra csökkentette volna a kiadásokat1,06%-ra csökkentette volna a kiadásokat
A következő szavazás 2005 december 16-án lesz, a jelenlegi (britek A következő szavazás 2005 december 16-án lesz, a jelenlegi (britek 
által kidolgozott) javaslat 1,03%-ra csökkentené a költségvetéstáltal kidolgozott) javaslat 1,03%-ra csökkentené a költségvetést
Amennyiben lesz megállapodás, akkor még kb. egy év szükséges a Amennyiben lesz megállapodás, akkor még kb. egy év szükséges a 
jogi háttér megalkotásárajogi háttér megalkotására
Az elfogadáshoz szükséges még az Európai Parlament Az elfogadáshoz szükséges még az Európai Parlament 
egyetértése, hogy az un. „intézményközi megállapodás”-t egyetértése, hogy az un. „intézményközi megállapodás”-t 
megkössékmegkössék



    

Európa költségvetése 2007-2013Európa költségvetése 2007-2013

Mik a pozíciók?Mik a pozíciók?
Vita a Parlament és a Tanács között: kinek mekkora a hatásköre a Vita a Parlament és a Tanács között: kinek mekkora a hatásköre a 
költségvetés kialakításában?költségvetés kialakításában?
Vita a Bizottság és a Tanács között: a feladatok vagy a tagállami Vita a Bizottság és a Tanács között: a feladatok vagy a tagállami 
álláspontok határozzák meg a költségvetést?álláspontok határozzák meg a költségvetést?
A „hatok” levele: a legnagyobb nettó befizetők 1%-ban maximálnák A „hatok” levele: a legnagyobb nettó befizetők 1%-ban maximálnák 
a költségvetés méretét (Svédország, Ausztria, Hollandia, a költségvetés méretét (Svédország, Ausztria, Hollandia, 
Németország, Franciaország, Nagy-Britannia)Németország, Franciaország, Nagy-Britannia)
A mezőgazdasági kiadások méretét meghatározza a 2002-es A mezőgazdasági kiadások méretét meghatározza a 2002-es 
brüsszeli megállapodás a KAP reformjárólbrüsszeli megállapodás a KAP reformjáról
A kohéziós fejezet: feszültség a régi (Spanyolország, Portugália és A kohéziós fejezet: feszültség a régi (Spanyolország, Portugália és 
Görögország) és új (újonnan csatlakozott) kedvezményezettek Görögország) és új (újonnan csatlakozott) kedvezményezettek 
közöttközött



    

CukorreformCukorreform

Mi a helyzet?Mi a helyzet?
Része a közös agrárpolitikának (KAP), tehát a Része a közös agrárpolitikának (KAP), tehát a 
tagországok csak együtt dönthetnektagországok csak együtt dönthetnek
Az Európai Bizottság hatásköre relatíve széles, Az Európai Bizottság hatásköre relatíve széles, 
az Európai Parlamentnek nincs döntési jogköreaz Európai Parlamentnek nincs döntési jogköre
Az uniós országok tagjai a Világkereskedelmi Az uniós országok tagjai a Világkereskedelmi 
Szervezetnek (WTO), az ottani döntések Szervezetnek (WTO), az ottani döntések 
kötelezőekkötelezőek
A cukorár az EU-ban háromszorosa a világpiaci A cukorár az EU-ban háromszorosa a világpiaci 
árnakárnak



    

CukorreformCukorreform

A támogatási rendszerA támogatási rendszer

Minimumár a termelőknek a cukorrépáértMinimumár a termelőknek a cukorrépáért

Garantált ár a piacon az előállítóknakGarantált ár a piacon az előállítóknak

Kvótarendszer a túltermelés Kvótarendszer a túltermelés 
megakadályozásáramegakadályozására

Vámrendszer és kvótarendszer a Vámrendszer és kvótarendszer a 
cukorimport csökkentésérecukorimport csökkentésére

Támogatás a cukorexport elősegítéséreTámogatás a cukorexport elősegítésére



    

CukorreformCukorreform

Miért kell reform?Miért kell reform?
A rendszer nagyon drága, és mesterséges A rendszer nagyon drága, és mesterséges 
körülményeket teremtkörülményeket teremt
Az unió elvesztette a tárgyalásokat a WTO-ban, ami az Az unió elvesztette a tárgyalásokat a WTO-ban, ami az 
exporttámogatási rendszer kötelező felülvizsgálatával járexporttámogatási rendszer kötelező felülvizsgálatával jár
A jelenlegi rendszer csak 2006 végéig élA jelenlegi rendszer csak 2006 végéig él
Az EU szerződéses kötelezettsége, hogy 2006-ban Az EU szerződéses kötelezettsége, hogy 2006-ban 
megnyissa a piacait a legszegényebb országok előttmegnyissa a piacait a legszegényebb országok előtt
Mivel a cukortermelők csak egy része versenyképes, Mivel a cukortermelők csak egy része versenyképes, 
reform nélkül a nem versenyképes termelők reform nélkül a nem versenyképes termelők 
tönkremennénektönkremennének



    

CukorreformCukorreform

Mi a Bizottság reformjavaslata?Mi a Bizottság reformjavaslata?
Árcsökkentés: 39% 2006-tól. A garantált ár Árcsökkentés: 39% 2006-tól. A garantált ár 
fennmaradna néhány évigfennmaradna néhány évig
A termelőknek kompenzáció: 60%-a a A termelőknek kompenzáció: 60%-a a 
veszteségeiknekveszteségeiknek
Átalakítási támogatás a gazdálkodóknak Átalakítási támogatás a gazdálkodóknak 
és a gyáraknakés a gyáraknak
A cukor alternatív felhasználásának A cukor alternatív felhasználásának 
támogatása (üzemanyag, gyógyszeripar)támogatása (üzemanyag, gyógyszeripar)



    

A megegyezésA megegyezés

Az agrárminiszterek tanácsa döntöttAz agrárminiszterek tanácsa döntött

Mivel nem sikerült az ellenzőknek a Mivel nem sikerült az ellenzőknek a 
blokkoló kisebbséget fenntartani, a blokkoló kisebbséget fenntartani, a 
Bizottság javaslatát kis módosításokkal Bizottság javaslatát kis módosításokkal 
elfogadtákelfogadták

A legfontosabb módosítás: hosszabb időre A legfontosabb módosítás: hosszabb időre 
tolódik ki az átmenet (4 év)tolódik ki az átmenet (4 év)

CukorreformCukorreform



    

Az euró bevezetéseAz euró bevezetése

Az új tagországoknak szerződéses Az új tagországoknak szerződéses 
kötelezettsége az euró bevezetésekötelezettsége az euró bevezetése
Az időpont meghatározása a tagország dolgaAz időpont meghatározása a tagország dolga
Az egyetlen kötelezettség: hiteles út felrajzolása Az egyetlen kötelezettség: hiteles út felrajzolása 
(konvergencia program)(konvergencia program)
A Bizottság véleménye alapján a A Bizottság véleménye alapján a 
pénzügyminiszterek tanácsa fogadja el a pénzügyminiszterek tanácsa fogadja el a 
konvergencia programotkonvergencia programot
Amennyiben a tagország teljesíti a feltételeket, a Amennyiben a tagország teljesíti a feltételeket, a 
Tanács szavaz arról, hogy euró övezeti tag lehet-Tanács szavaz arról, hogy euró övezeti tag lehet-
e a jelentkezőe a jelentkező



    

Az euróAz euró

A maastrichti kritériumokA maastrichti kritériumok
Államháztartási hiány a GDP 0-3%Államháztartási hiány a GDP 0-3%
Infláció a legalacsonyabb 3 értéknél maximum 1,5%-kal Infláció a legalacsonyabb 3 értéknél maximum 1,5%-kal 
térhet eltérhet el
Az államadósság a GDP maximum 60%-aAz államadósság a GDP maximum 60%-a
A hosszú távú kamatláb maximum  2%-kal lehet A hosszú távú kamatláb maximum  2%-kal lehet 
nagyobb, mint a legalacsonyabb kamatú országokbannagyobb, mint a legalacsonyabb kamatú országokban
ÁrfolyamstabilitásÁrfolyamstabilitás

Ettől független a túlzott deficit eljárás, amit minden olyan Ettől független a túlzott deficit eljárás, amit minden olyan 
EU taggal szemben automatikusan elindít a Bizottság EU taggal szemben automatikusan elindít a Bizottság 
javaslatára a Tanács, amelyik deficitje 3% fölé kerül.javaslatára a Tanács, amelyik deficitje 3% fölé kerül.



    

Az euróAz euró

Mi a következménye annak, ha egy tagállam nem Mi a következménye annak, ha egy tagállam nem 
teljesíti a kritériumokat?teljesíti a kritériumokat?

Euró-tagok esetében: szankciók, akár bírság is lehetEuró-tagok esetében: szankciók, akár bírság is lehet
Nem euró övezeti tagok esetében: a Tanács csak Nem euró övezeti tagok esetében: a Tanács csak 
ajánlásokat fogad elajánlásokat fogad el
Ha azonban a nem euró-tag kohéziós alapokból Ha azonban a nem euró-tag kohéziós alapokból 
forrásokhoz jut, akkor kockáztatja azt, hogy a forrásokhoz jut, akkor kockáztatja azt, hogy a 
Tanács felfüggessze a kifizetéseketTanács felfüggessze a kifizetéseket
Nem vezetheti be az eurótNem vezetheti be az eurót



    

Az Európai Bizottság Az Európai Bizottság 
Magyarországi KépviseleteMagyarországi Képviselete

A Képviselet feladata a Bizottság A Képviselet feladata a Bizottság 
kommunikációs stratégiájának végrehajtása kommunikációs stratégiájának végrehajtása 
és adaptációja a tagállami viszonyokra.és adaptációja a tagállami viszonyokra.

Emellett szóvivői szerepet is ellát, és Emellett szóvivői szerepet is ellát, és 
segítséget nyújt a tagország újságíróinak.segítséget nyújt a tagország újságíróinak.

További információk: www.eu.huTovábbi információk: www.eu.hu
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