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I
(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK
A BIZOTTSÁG 369/2007/EK RENDELETE
(2007. április 2.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre
és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali
átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő
szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai
eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a
mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján
a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2007. április 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 2-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.
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MELLÉKLET
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
megállapításáról szóló, 2007. aprilis 2-i bizottsági rendelethez
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód

(1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL
MA
SN
TN
TR
ZZ

171,0
106,7
320,6
143,7
157,6
179,9

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

171,8
108,8
152,9
144,5

0709 90 70

MA
TR
ZZ

58,7
100,3
79,5

0709 90 80

EG
IL
ZZ

242,2
80,8
161,5

0805 10 20

CU
EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

38,6
43,5
56,6
45,6
53,9
51,4
48,3

0805 50 10

IL
TR
ZZ

61,3
52,4
56,9

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

82,2
77,2
101,7
86,8
84,3
121,8
108,5
67,4
82,0
90,2

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

71,8
90,0
54,2
77,3
73,3

(1) Az országok nómenklatúráját a 1833/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.). A „ZZ” jelentése
„egyéb származás”.
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A BIZOTTSÁG 370/2007/EK RENDELETE
(2007. április 2.)
gabonaágazatban 2007. április 1-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló
361/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(2)

A behozatali vámok kiszámított átlaga tonnánként 5
euróval eltér a rögzítettől, helyénvaló tehát megfelelő
módon kiigazítani a 361/2007/EK rendeletben rögzített
behozatali vámokat.

(3)

Következésképpen helyénvaló a 361/2007/EK rendeletet
módosítani,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1),
tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának
részletes szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló,
1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

1. cikk
A 361/2007/EK rendelet I. és II. mellékleteinek helyébe e
rendelet mellékletének szövege lép.

mivel:
(1)

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

A gabonaágazatban a 2007. április 1-től alkalmazandó
behozatali vámokat a 361/2007/EK bizottsági rendelet (3)
rögzítette.

2. cikk
Ez a rendelet 2007. április 3-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 2-án.
a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 270., 2003.9.29., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 161., 1996.6.29., 125. o. A legutóbb az 1110/2003/EK rendelettel (HL L 158., 2003.6.27., 12. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 91., 2007.3.31., 3. o.
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MELLÉKLET
„I. MELLÉKLET
Az 1784/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében említett termékek 2007. április 3-tól alkalmazandó
behozatali vámjai
KN-kód

Árumegnevezés

Behozatali vám (1)
(EUR/tonna)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

KÖZÖNSEGES BÚZA, vetőmag

0,00

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

0,00

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90

KUKORICA, a vetőmag kivételével

(2)

CIROKMAG, a hibrid vetőmag kivételével

12,61
12,61
0,00

(1) A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése
értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:
— tonnánként 3 euró, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van, illetőleg
— tonnánként 2 euro, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban,
Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.
(2) Az importőr tonnánként 24 eurós átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.
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II. MELLÉKLET
Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok
2007. március 30.
1. Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:
(EUR/t)
Közönséges
búza (*)

Kukorica

Durumbúza,
kiváló
minőségű

Durumbúza,
közepes
minőségű (**)

Durumbúza,
gyenge
minőségű (***)

Árpa

Tőzsde

Minneapolis

Chicago

—

—

—

—

Jegyzés

152,25

110,71

—

—

—

—

—

—

180,60

170,60

150,60

152,43

26,80

7,02

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

FOB-ár, USA
Öböli árnövelés
Nagy-tavaki árnövelés

(*) A 14 euro/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).
(**) 10 euro/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).
(***) 30 euro/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

2. Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:
Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam:

30,97 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam:

31,35 EUR/t”
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A BIZOTTSÁG 371/2007/EK RENDELETE
(2007. április 2.)
a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és
kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására
vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 950/2006/EK rendelet
módosításáról
részét, és hogy a biztosítékot könnyebben fel lehessen
szabadítani, célszerű volna, ha az említett tagállam csak
a behozatali engedély egy másolatát őrizné meg.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(4)

Amikor a tagállamok a 950/2006/EK rendelet 8. cikke b)
pontjának i. pontja szerint tájékoztatják a Bizottságot, a
fehér cukorként importált mennyiségekről is jelentést
kellene tenniük.

(5)

A 950/2006/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b)
pontjával összhangban június 30-tól a gazdasági év
végéig a Közösség minden kizárólag cukorfinomítással
foglalkozó üzeme nyújthat be a finomítandó cukorra
vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmet bármely
tagállamban, azokon a mennyiségi kereteken belül,
amelyek behozatalára az egyes tagállamokban engedély
adható. Ebben az esetben a rendelet 4. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében előírt követelmény,
miszerint a kérelmező kérelmét azon tagállam illetékes
hatóságánál nyújtja be, ahol a HÉA okán bejegyezték,
nem alkalmazandó.

(6)

Amennyiben a finomításra szánt cukor finomítása a
950/2006/EK rendelet 4. cikke (4) bekezdésének b) pontjában előírt időszakon belül nem történik meg, csak a
behozatali engedély jogosultját kell 500 EUR/nem finomított tonna díj fizetésére kötelezni. Ezért az elismert
cukortermelők számára a 11. cikk (3) bekezdésének a)
pontjában megállapított díjat el kell törölni.

(7)

Az Európai Közösség és Brazília között a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák
Köztársaság és a Szlovén Köztársaság engedményes
listáin szereplő engedményeknek ezen országoknak az
Európai Közösséghez való csatlakozása során történő
módosítása tekintetében levélváltás formájában létrejött
megállapodás végrehajtásáról, továbbá a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról
szóló 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről szóló, 2006. december 18-i
1894/2006/EK tanácsi rendelettel (4) összhangban a
Közösség vállalta, hogy vámkontingens keretében
10 124 tonna finomításra szánt nyers nádcukrot hoz
be Brazíliából 98 EUR/t vámtarifa mellett.

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló,
2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 40. cikke (1) bekezdése e) pontjának iii. pontjára,

mivel:

(1)

(2)

(3)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006.
augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (2) 6.
cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az importengedélyt
kérelmezők nem nyújthatnak be egynél több kérelmet
ugyanarra a kontingens tételszámra egy behozatali
vámkontingens-időszak (vagy -alidőszak) tekintetében.
Az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit az ágazati
rendeletekben előírt esetleges további feltételek, illetve
eltérések sérelme nélkül kell alkalmazni. Különösen a
950/2006/EK bizottsági rendeletben (3) előírt kérelmezési
időszakokat kell fenntartani az uniós piac folyamatos
ellátásának biztosítása érdekében, és ezért e kérdésben
el kell térni az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1)
bekezdésétől.

A 950/2006/EK rendelet alkalmazásának első hónapjai
során nyert tapasztalat azt mutatja, hogy indokolt javítani
az említett rendeletben megállapított közös kezelési
szabályokat.

A 950/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével
összhangban ha a szabad forgalomba bocsátásra nem
abban a tagállamban kerül sor, amely a behozatali engedélyt kiadta, a szabad forgalomba bocsátó tagállam
megőrzi az eredeti behozatali engedélyeket. Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplő érvényesíthesse a behozatali engedélyben szereplő mennyiség fennmaradó

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 247/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 69., 2007.3.9., 3. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78.,
2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 178., 2006.7.1., 1. o. A legutóbb a 2031/2006/EK rendelettel
(HL L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 397., 2006.12.30., 1. o.
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Ezt a kontingenst a 950/2006/EK rendelettel összhangban „CXL engedményes cukor”-ként kell megnyitni
és kezelni. Mivel a rendelet 24. cikke a CXL engedményes
cukor vámkontingenseket gazdasági évenként nyitja meg,
a Brazíliából származó finomításra szánt nyers nádcukorra vonatkozó éves vámkontingenst ki kell igaztani
arra való tekintettel, hogy a 2006/2007-es gazdasági év
tizenöt hónapból áll.

(8)

L 92/7

i. a ténylegesen behozott teljes mennyiség:

— tel quel súlyban és fehércukor-egyenértékben kifejezett finomításra szánt cukor formájában,

— tel quel súlyban és fehércukor-egyenértékben kifejezett nem finomításra szánt cukor formájában;
A 950/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell.

(9)

— fehér cukor formájában;
(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ii. tel quel súlyban és fehércukor-egyenértékben kifejezett
ténylegesen finomított cukormennyiség.”

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

4. A 10. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül
ki:
1. cikk
A 950/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)
Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése
ellenére a behozatali engedély iránti kérelmeket minden
héten hétfőtől péntekig az e cikk (5) bekezdésében említett
dátumtól kezdődően lehet benyújtani az e rendelet 5. cikke
(3) bekezdésének második albekezdésében említett engedélykiadási szünetig.”

2. A 7. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)
Ha a szabad forgalomba bocsátásra nem abban a
tagállamban kerül sor, amely a behozatali engedélyt kiadta,
a szabad forgalomba bocsátó tagállam megőrzi a behozatali
engedély másolatát és adott esetben a 22. és 23. cikk rendelkezései szerint kitöltött kiegészítő okmányok másolatát, és
egy példányukat eljuttatja annak a tagállamnak, amely a
behozatali engedélyt kiadta. Ilyen esetben az eredeti példány
a behozatali engedély jogosultjánál marad.”

3. A 8. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b) március 1-je előtt és esettől függően az előző gazdasági
év vagy a megelőző szállítási időszak alatt:

„Az első albekezdés b) pontja értelmében beadott engedélyek
esetében a 4. cikk (2) bekezdésének második albekezdésétől
eltérve a kérelmezők olyan tagállam illetékes hatóságához is
benyújthatnak kérelmet, ahol nincsenek bejegyezve HÉA
okán. Ilyen esetben a kérelmezőnek kérelmet kell benyújtania
kizárólag cukorfinomítással foglalkozó üzemként való elismerés iránt a 952/2006/EK bizottsági rendelet (*) 7. cikke
(1) bekezdésének d) pontja értelmében.
___________
(*) HL L 178., 2006.5.1., 39. o.”

5. A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)
Minden elismert cukortermelő az érintett gazdasági
évet követő június 1-jéig tonnánként 500 EUR-t fizet azon
cukormennyiségek után, amelyek tekintetében nem tudja a
tagállam számára elfogadható módon bizonyítani, hogy a (2)
bekezdés c) pontjában említett cukor nem tartozik a nem
finomításra szánt behozott cukor kategóriájába, vagy amenynyiben finomításra szánt cukorról van szó, a cukrot kivételes
műszaki okok vagy vis maior esete miatt nem finomították.”

6. A 24. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1)
Minden gazdasági évben összesen 106 925 tonna, az
1701 11 10 KN-kód alá tartozó finomításra szánt nyers
nádcukorra kell CXL engedményes cukorként vámkontingenst nyitni tonnánként 98 EUR vámtétellel.

A 2006/2007. gazdasági évre azonban ez a mennyiség
144 388 tonna nyers nádcukor.
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(2)
Az (1) bekezdésben említett mennyiségeket a származási országok között a következők szerint kell elosztani:
— Kuba

58 969 tonna,

— Brazília

34 054 tonna,

— Ausztrália

9 925 tonna,

— egyéb harmadik országok

3 977 tonna.

A 2006/2007. gazdasági évre azonban a származási
országok között a következő elosztást kell alkalmazni:

2007.4.3.

— Kuba

73 711 tonna,

— Brazília

47 630 tonna,

— Ausztrália

17 369 tonna,

— egyéb harmadik országok

5 678 tonna.”

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 2-án.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

2007.4.3.
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A BIZOTTSÁG 372/2007/EK RENDELETE
(2007. április 2.)
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, a fedelek tömítéseiben található
lágyítószerek átmeneti kioldódási határértékeinek megállapításáról
(EGT vonatkozású szöveg)

melyek vagy magasabb megengedhető napi bevitelt
tesznek lehetővé, vagy amelyek kioldódási értéke kisebb.
Ennélfogva e helyettesítő anyagokra külön szabályokat
kell kidolgozni.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe
kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a
89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004.
október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletre (1), és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére,

(6)

Ezenkívül e termékek jogi helyzete jelenleg tisztázatlan. A
2002/72/EK irányelv olyan anyagokra és tárgyakra és
azok részeire vonatkozik, amelyek mindegyike kizárólag
műanyagból készült, vagy kettő, vagy több kizárólag
műanyagból álló rétegből készült. A fémfedelekben lévő
tömítések egyrészt anyagok, vagy tárgyak műanyag
részeinek is tekinthetők, melyek így a 2002/72/EK
irányelv hatálya alá tartoznak, másrészt egy fémalap
műanyag bevonatának is, mely ezáltal nem tartozik a
2002/72/EK irányelv hatálya alá.

(7)

Ebből adódóan a tagállamok jelenleg eltérő szabályokat
alkalmaznak, melyek gátolhatják a kereskedelmet.

(8)

Arányosnak tűnik ezért egy átmeneti speciális kioldódási
határértéket megállapítani a zsíros élelmiszereket tartalmazó fedelek tömítéseiben használatos lágyítószerek
számára úgy, hogy az ne veszélyeztesse e termékek
szabad forgalmát, a jelentős veszélyt jelentő fedeleket és
élelmiszereket azonnal kivonni a piaci forgalomból és
ezzel egyidejűleg az iparnak elegendő időt hagyni arra,
hogy véglegesítse azoknak a tömítéseknek a kialakítását,
melyek megfelelnek a 2007/19/EK irányelvvel módosított
2002/72/EK irányelvben meghatározott speciális kioldódási határértéknek (SKH).

(9)

Az átmeneti speciális kioldódási határértéket (SKH) olyan
szinten kell megállapítani, hogy az biztosítsa, hogy a
megengedhető napi bevitelt ne kelljen túllépni, figyelembe véve az érintett élelmiszerek átlagos fogyasztását
és a Hatóság 2006. március 16-án kibocsátott szakvéleményét, mely szerint a zsírt tartalmazó, üvegedényben
tárolt élelmiszerek 90 %-ában jelen lévő lágyítószertartalom 300 mg/kg élelmiszer alatt van.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság
véleményével,

az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal (a továbbiakban: a
Hatóság) folytatott konzultációt követően,
mivel:
(1)

(2)

1999-ben az Élelmiszer-ipari Tudományos Bizottság az
epoxidált szójaolajra (eposidised soybean oil, ESBO)
1 mg/kilogramm/testsúly megengedhető napi bevitelt
(tolerable daily intake, TDI) állapított meg. A
2002/72/EK bizottsági irányelv (2) ezt a megengedhető
napi bevitelt speciális kioldódási határértékben (SKH)
határozza meg, mely műanyagok és műanyag tárgyak
esetén 60 mg lehet az élelmiszer 1 kilogrammjára vonatkoztatva.
Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK
irányelvet módosító, 2007. március 30-i 2007/19/EK
bizottsági irányelv (3) pontosítja, hogy a fedelekben található tömítések a 2002/72/EK irányelv hatálya alá
tartoznak. Az irányelv előírja, hogy a tagállamok
kötelesek olyan intézkedéseket elfogadni 2008. április
1-jéig bezárólag, amelyek lehetővé teszik a speciális kioldódási határértéknek (SKH) megfelelő fedelekben található tömítések szabad forgalmát. Az előírásnak nem
megfelelő fedelekben található tömítéseket 2008. június
1-jétől kezdődően tilos lesz forgalomba hozni.

(3)

A 2007/19/EK irányelv bevezetéséig szükséges ezen
termékek forgalomba hozatalát szabályozni.

(4)

A tagállamokból és a Svájcból származó legfrissebb
adatok ugyanis az ESBO-nak a zsíros élelmiszerekben,
mint pl. a szószokban, a zöldségekben vagy az olajos
halakban előforduló akkora koncentrációját mutatják,
amely akár az 1 150 mg/kg-ot is elérheti. Ilyen magas
értékek mellet a fogyasztók túlléphetik a megengedhető
napi bevitelt.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(5)

Nemrégiben a vállalkozók érdeklődést mutattak az ESBOnak olyan egyéb lágyítószerekkel történő helyettesítésére,

(1) HL L 338., 2004.11.13., 4. o.
(2) HL L 220., 2002.8.15., 18. o. A legutóbb a 2005/79/EK irányelvvel
(HL L 302., 2005.11.19., 35. o.) módosított irányelv.
(3) HL L 91., 2007.3.31., 17 o.

A műanyag rétegek vagy műanyag bevonatokat tartalmazó
fedelek, melyek tömítéseket képeznek azokban a fedelekben,
melyek együttesen kettő vagy több rétegből álló különböző
anyagtípusokból készülnek, a közösségi piacon csak akkor
hozhatók forgalomba, amennyiben megfelelnek az e rendelet
mellékletében foglalt korlátozásoknak és előírásoknak.

L 92/10

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2008. június 30-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 2-án.
a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

2007.4.3.
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MELLÉKLET
A fedelek tömítéseiben található lágyítószerekre vonatkozó korlátozások és előírások

Hivatkozási
szám

CAS-szám

Megnevezés

Korlátozások és/vagy előírások

(1)

(2)

(3)

(4)

88640

008013-07-8

Szójaolaj, epoxidált
(ESBO)

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
vagy került műanyagokról és műanyag tárgyakról, melyekre
a 85/572/EGK irányelv „D modellanyag” vizsgálatot ír elő az
SKH(T) (1) (2) = 300 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 50 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.
Az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről szóló
91/321/EGK bizottsági irányelv szerint az anyatej-helyettesítő
és anyatej-kiegészítő tápszerekkel érintkezésbe kerülő
műanyagok és műanyag tárgyak, és a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló 96/5/EK irányelvnek megfelelő
termékek esetén az SKH = 30 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag.
Az egyéb élelmiszertípusokkal rendeltetésszerűen érintkezésbe
kerülő, vagy került műanyagokra és műanyag tárgyakra az
SKH(T) (2) = 60 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 10 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.

30401

—

Zsírsavak acetilezett
mono- és digliceridjei

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
vagy került műanyagokról és műanyag tárgyakról, melyekre
a 85/572/EGK irányelv „D modellanyag” vizsgálatot ír elő az
SKH(T) (2) = 300 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 50 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.
Az egyéb élelmiszertípusokkal rendeltetésszerűen érintkezésbe
kerülő vagy került műanyagokra és műanyag tárgyakra az
SKH(T) (2) = 60 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 10 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelülete.

76815

—

Adipinsav és glicerin
vagy pentaeritritol
poliésztere, páros
számú, egyenesláncú
C12–C22 zsírsavakkal
képzett észterek

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
vagy került műanyagokról és műanyag tárgyakról, melyekre
a 85/572/EGK irányelv „D modellanyag” vizsgálatot ír elő az
SKH(T) (2) = 300 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 50 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.
Az egyéb élelmiszertípusokkal rendeltetésszerűen érintkezésbe
kerülő vagy került műanyagokra és műanyag tárgyakra az
SKH(T) (2) = 60 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 10 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.

93760

000077-90-7

Tri-n-butil-acetil-citrát

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
vagy került műanyagokról és műanyag tárgyakról, melyekre
a 85/572/EGK irányelv „D modellanyag” vizsgálatot ír elő az
SKH(T) (2) = 300 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 50 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.
Az egyéb élelmiszertípusokkal rendeltetésszerűen érintkezésbe
kerülő vagy került műanyagokra és műanyag tárgyakra az
SKH(T) (2) = 60 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 10 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.
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(1)

(2)

56800

030899-62-8

(3)

Glicerin monolaurát
diacetát

2007.4.3.

(4)

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
vagy került műanyagokról és műanyag tárgyakról, melyekre
a 85/572/EGK irányelv „D modellanyag” vizsgálatot ír elő az
SKH(T) (2) = 300 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 50 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.
Az egyéb élelmiszertípusokkal rendeltetésszerűen érintkezésbe
kerülő, vagy került műanyagokra és műanyag tárgyakra az
SKH(T) (2) = 60 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 10 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.

30340

330198-91-9

12-(Acetoxi)sztearinsav,
2,3-bisz(acetoxi)propilészter

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
vagy került műanyagokról és műanyag tárgyakról, melyekre
a 85/572/EGK irányelv „D modellanyag” vizsgálatot ír elő az
SKH(T) (2) = 300 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 50 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.
Az egyéb élelmiszertípusokkal rendeltetésszerűen érintkezésbe
kerülő vagy került műanyagokra és műanyag tárgyakra az
SKH(T) (2) = 60 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó
modellanyag, vagy 10 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok
élelmiszerekkel érintkező összfelületén.

76866

—

1,2-propándiol és/vagy
1,3- és/vagy 1,4-butándiol és/vagy polipropilénglikol adipinsavval
képzett poliészterei,
lezárás ecetsavval vagy
C12–C18 zsírsavakkal
vagy n-oktanollal
és/vagy n-dekanollal

SKH = 30 mg/kg élelmiszer vagy élelmiszer-utánzó modellanyag, vagy 5 mg/dm2 a fedelek és lezárt tartályok élelmiszerekkel érintkező összfelületén.

(1) Az „SKH” speciális kioldódási határértéket jelent.
(2) Ebben az esetben az SKH(T) azt jelenti, hogy a 88640, 30401, 76815, 93760, 56800 és 30340 hivatkozási számú anyagok kioldódási
szintjeinek összege nem haladja meg a speciális kioldódási határértéket.

2007.4.3.
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A BIZOTTSÁG 373/2007/EK RENDELETE
(2007. április 2.)
az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról és
helyesbítéséről
egységes támogatási rendszerbe való integrálására vonatkozó szabályokat. Következésképpen indokolt előírni,
hogy az e kultúrákkal beültetett területek az energianövényekre vonatkozó támogatás iránti kérelemmel kapcsolatos követelménytől függetlenül is támogathatóak
legyenek. Helyénvaló azonban kizárni a cukornádat a
795/2004/EK rendelet 2. cikke szerinti állandó kultúrák
köréből, és felvenni az 1782/2003/EK rendelet III.
címének alkalmazásában évelő kultúrának minősülő
kultúrák jegyzékébe.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási
rendszerek
létrehozásáról,
továbbá
a
2019/93/EGK,
1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK,
1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK
és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 60. cikke (2) bekezdésének második mondatára és 145.
cikke c) és d) pontjára,

(4)

Az 1782/2003/EK rendelet 52. cikkével összhangban a
rostgyártástól eltérő hasznosításra szánt kender termelése
2007. január 1-jétől kezdve az egységes támogatási rendszer keretén belüli földhasználatnak minősíthető. A
támogatás odaítélésének feltételéül kell szabni bizonyos
fajták minősített vetőmagjának használatát. Következésképpen a 795/2004/EK rendelet 29. cikkét ennek megfelelően ki kell igazítani.

(5)

A 795/2004/EK rendelet 30. cikkének (5) bekezdése –
amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy tegyék meg az
1782/2003/EK rendelet 29. cikkének alkalmazásához
szükséges intézkedéseket az olyan termelők esetében,
akik az év egy részében a szokásosnál alacsonyabb
számú számosállat-egység (SZÁE) útján mesterségesen
teremtik meg a minimális mezőgazdasági tevékenység
követelményének való megfeleléshez szükséges feltételeket – hibás megszövegezésű. E kötelezettséget abban
az esetben kell alkalmazni, ha a szokásos helyzettől
való eltérés a számosállat-egységek magas számában nyilvánul meg. A fenti rendelkezést ezért helyesbíteni kell.

(6)

Az érintett tagállamok által a Bizottsághoz eljuttatott
adatok alapján a 795/2004/EK rendelet II. melléklete
meghatározta az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkének
(2) bekezdésében említett átlagos hektárszámot.
Időközben Málta és Szlovénia is közölte a vonatkozó
adatokat. Ezért e tagállamok vonatkozásában is meg
kell határozni ezt a hektárszámot.

(7)

Mivel a cukorrépa, a cukornád és a cikória termeléséhez
nyújtott támogatásnak az egységes támogatási rendszerbe
történő integrálására vonatkozó rendelkezések 2006.
január 1-jétől vannak hatályban, indokolt előírni, hogy
a cukornáddal beültetett területek egységes támogatási
rendszer keretében való támogathatóságáról szóló módosított rendelkezést is az említett időponttól kezdve,
visszamenőleges hatállyal kelljen alkalmazni.

(8)

Mivel a 795/2004/EK rendelet 2005. január 1-jével
kezdődő hatállyal vezette be az egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó szabályokat, a 30. cikk (5)
bekezdésének helyesbítését is az említett időponttól kell
alkalmazni.

mivel:

(1)

A 795/2004/EK bizottsági rendelet (2) 2005-től kezdődő
hatállyal bevezette az egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó szabályokat. A rendszer nemzeti
szinten történő igazgatási és operatív végrehajtásának
tapasztalatai azt mutatták, hogy bizonyos tekintetben
további részletes szabályokra van szükség, másrészről a
meglévő szabályokat világosabban kell megfogalmazni, és
ki kell igazítani.

(2)

A cukornád legalább öt éven át foglalja el a termőterületet, és ismétlődően betakarítható, ezért állandó kultúrának tekinthető. Az 1782/2003/EK rendelet 44.
cikkének (2) bekezdése értelmében az állandó kultúrákkal
beültetett területek után nem nyújtható támogatás. A
795/2004/EK rendelet 3b. cikkének (2) bekezdése alapján
azonban az állandó kultúrákkal beültetett területek is
támogathatóak az egységes támogatási rendszer keretében, amennyiben a szóban forgó területekre vonatkozóan az 1782/2003/EK rendelet 88. cikke szerinti, energianövények termesztéséhez nyújtott támogatás iránti
kérelmet nyújtottak be.

(3)

A 319/2006/EK tanácsi rendelettel (3) módosított
1782/2003/EK rendelet meghatározza a termeléstől
független támogatásra, valamint a cukorrépa, a cukornád
és a cikória termeléséhez nyújtott támogatásnak az

(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb a 2013/2006/EK rendelettel (HL L 384., 2006.12.29., 13. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 141., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb az 1291/2006/EK rendelettel (HL L 236., 2006.8.31., 20. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 58., 2006.2.28., 32. o.
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(9)

A 795/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani és helyesbíteni kell.

3. A 30. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának véleményével,

„(5)
A tagállamok megteszik az 1782/2003/EK rendelet
29. cikkének alkalmazásához szükséges intézkedéseket az
olyan termelők esetében, akik az év egy részében a szokásosnál magasabb számú SZÁE útján mesterségesen teremtik
meg a minimális mezőgazdasági tevékenység követelményének való megfeleléshez szükséges feltételeket.”

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 795/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

4. A II. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

1. A 2. cikk d) pontjában szereplő táblázat a következő sorral
egészül ki:
„1212 99 20

cukornád”

2. A 29. cikkben a második mondat helyébe a következő
szöveg lép:
„A vetőmagnak a 2002/57/EK tanácsi irányelvvel (*) és különösen annak 12. cikkével összhangban minősített vetőmagnak kell lennie.
___________
(*) HL L 193., 2002.7.20., 74. o.”

2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Az 1. cikk 1. pontját 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. cikk 2. pontját 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Az 1. cikk 3. pontját 2005. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 2-án.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HU

2007.4.3.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 92/15

MELLÉKLET
„II. MELLÉKLET
Az 1782/2003/EK rendelet 60. cikkének (2) bekezdésében említett hektárszámok
Tagállam és régiók

DÁNIA
NÉMETORSZÁG

Hektárszám

33 740
301 849

Baden-Württemberg

18 322

Bajorország

50 451

Brandenburg és Berlin

12 910

Hessen

12 200

Alsó-Szászország és Bréma

76 347

Mecklenburg-Elő-Pomeránia

13 895

Észak-Rajna-Vesztfália

50 767

Rajna-vidék-Pfalz

19 733

Saar-vidék

369

Szászország

12 590

Szász-Anhalt

14 893

Schleswig-Holstein és Hamburg

14 453

Türingia
LUXEMBURG

4 919
705

FINNORSZÁG

38 006

A. régió

3 425

B–C1. régió

23 152

C2–C4. régió

11 429

MÁLTA
SZLOVÉNIA

3 640
11 437

SVÉDORSZÁG
1. régió

9 193

2. régió

8 375

3. régió

17 448

4. régió

4 155

5. régió

4 051

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Anglia (egyéb)
Anglia (Moorland SDA)
Anglia (Upland SDA)
Észak-Írország

241 000
10
190
8 304”
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II
(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

HATÁROZATOK

BIZOTTSÁG
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2007. március 29.)
a 2001/405/EK, a 2002/255/EK, a 2002/371/EK, a 2004/669/EK, a 2003/31/EK és a 2000/45/EK
határozatnak az egyes termékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos
ökológiai kritériumok érvényességének meghosszabbítása céljából történő módosításáról
(az értesítés a C(2007) 532. számú dokumentummal történt)
(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/207/EK)
(3)

A textiltermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról, valamint az 1999/178/EK határozat módosításáról
szóló, 2002. május 15-i 2002/371/EK bizottsági határozat (4) 2007. május 31-én hatályát veszti.

(4)

A hűtőgépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai feltételek megállapításáról és a 2000/40/EK határozat módosításáról szóló,
2004. április 6-i 2004/669/EK bizottsági határozat (5)
2007. május 31-én hatályát veszti.

(5)

A gépi mosogatószerekre vonatkozó közösségi ökocímke
odaítélésével kapcsolatos módosított ökológiai kritériumok meghatározásáról, valamint az 1999/427/EK határozat módosításáról szóló, 2002. november 29-i
2003/31/EK bizottsági határozat (6) 2007. december
31-én hatályát veszti.

(6)

A mosógépekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról
szóló, 1999. december 17-i 2000/45/EK bizottsági határozat (7) 2007. november 30-án hatályát veszti.

A televíziókra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról
szóló, 2002. március 25-i 2002/255/EK bizottsági határozat (3) 2007. március 31-én hatályát veszti.

(7)

Az 1980/2000/EK rendeletnek megfelelően sor került a
fenti határozatokban megállapított ökológiai kritériumok,
valamint a kritériumokkal kapcsolatos értékelési és ellenőrzési követelmények esedékes felülvizsgálatára.

(1) HL L 237., 2000.9.21., 1. o.
(2) HL L 142., 2001.5.29., 10. o. A 2005/384/EK határozattal (HL
L 127., 2005.5.20., 20. o.) módosított határozat.
(3) HL L 87., 2002.4.4., 53. o. A 2005/384/EK határozattal módosított
határozat.

(4)
(5)
(6)
(7)

HL L 133., 2002.5.18., 29. o.
HL L 306., 2004.10.2., 16. o.
HL L 9., 2003.1.15., 11. o.
HL L 16., 2000.1.21., 74. o. A legutóbb a 2005/384/EK határozattal
módosított határozat.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,
az Európai Unió ököcímke-bizottságával folytatott konzultációt
követően,
mivel:
(1)

(2)

Az egészségügyi és háztartási papírtermékekre vonatkozó
közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai
kritériumok meghatározásáról szóló, 2001. május 4-i
2001/405/EK bizottsági határozatban (2) megállapított
termékcsoport-meghatározás és a termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok érvényessége 2007. május
4-én lejár.

2007.4.3.
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Ezen kritériumok és követelmények felülvizsgálatának
fényében helyénvaló mind a hat esetben egy évvel
meghosszabbítani az ökológiai kritériumok és a követelmények érvényességének időtartamát.

(8)

L 92/17

3. cikk
A 2002/371/EK határozat 5. cikkének helyébe a következő
szöveg lép:
„5. cikk

Mivel az 1980/2000/EK rendelet szerinti felülvizsgálati
kötelezettség csupán az ökológiai kritériumokat, valamint
az értékelési és ellenőrzési követelményeket érinti,
helyénvaló, hogy a 2001/405/EK, a 2002/255/EK, a
2002/371/EK, a 2004/669/EK, a 2003/31/EK és a
2000/45/EK határozat hatályban maradjon.

(9)

A »textiltermékek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai
kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és
ellenőrzési követelmények 2008. május 31-ig érvényesek.”
4. cikk
A 2004/669/EK határozat 5. cikkének helyébe a következő
szöveg lép:

(10)

(11)

A 2001/405/EK, a 2002/255/EK, a 2002/371/EK, a
2004/669/EK, a 2003/31/EK és a 2000/45/EK határozatot tehát ennek megfelelően módosítani kell.

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak az 1980/2000/EK rendelet 17. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

„5. cikk
A »hűtőgépek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2008. május 31-ig érvényesek.”
5. cikk
A 2003/31/EK határozat 5. cikkének helyébe a következő
szöveg lép:
„5. cikk
A »gépi mosogatószerek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési
és ellenőrzési követelmények 2008. december 31-ig érvényesek.”

A 2001/405/EK határozat 3. cikkének helyébe a következő
szöveg lép:

6. cikk
A 2000/45/EK határozat 3. cikkének helyébe a következő
szöveg lép:

„3. cikk
Az »egészségügyi és háztartási papírtermékek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez
kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2008.
május 4-ig érvényesek.”

2. cikk
A 2002/255/EK határozat 4. cikkének helyébe a következő
szöveg lép:

„3. cikk
A »mosógépek« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2008. november 30-ig érvényesek.”
7. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 29-én.
„4. cikk
A »televíziók« termékcsoportra vonatkozó ökológiai kritériumok, valamint az ezekhez kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények 2008. március 31-ig érvényesek.”

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2007. március 30.)
a Bulgáriában és Romániában található pulykaállományok szalmonellafertőzöttségét vizsgáló
alapfelmérésre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról
(az értesítés a C(2007) 1401. számú dokumentummal történt)
(csak a bolgár és a román nyelvű szöveg hiteles)

(2007/208/EK)
azonban le kell rövidíteni, hogy valamennyi tagállam
adatait egyszerre lehessen elemezni.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(5)

A felmérés célja a közösségi állat-egészségügyi jogszabályok kidolgozásához szükséges technikai információ
biztosítása. Mivel a Bulgária és Románia pulykaállományainak szalmonellafertőzöttségére vonatkozó összehasonlítható adatok összegyűjtése kiemelkedő jelentősséggel
bír, a Közösség pénzügyi hozzájárulást biztosít e tagállamok számára a felmérés megadott követelményeinek
teljesítéséhez. Ezért a laboratóriumi vizsgálatok során
felmerülő teljes költség visszatéríthető egy megadott
összeghatárig. Az egyéb felmerülő költségekre vonatkozóan – pl. mintavétel, utazás, adminisztráció – nem
igényelhető közösségi pénzügyi hozzájárulás.

(6)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás feltétele, hogy a
felmérés megfeleljen a közösségi jogszabályoknak és
bizonyos egyéb meghatározott feltételeknek is. A pénzügyi hozzájárulás biztosításának feltétele, hogy a tagállam
sikeresen hajtsa végre az előírt intézkedéseket, és hogy a
hatóságok a megadott határidőn belül a Bizottság rendelkezésére bocsássák a felméréshez szükséges információkat.

(7)

Az euróval kapcsolatos agromonetáris intézkedések
megállapításáról
szóló,
1998.
december
15-i
2799/98/EK tanácsi rendelet (4) 1. cikkének d) pontja
szerinti nemzeti pénznemekben benyújtott kifizetési
kérelmeknél meg kell határozni az átváltási árfolyamot.

(8)

Az e határozatban meghatározott intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság véleményével,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június
26-i 90/424/EGK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 20.
cikkére,
mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A 90/424/EGK határozat előírja a különleges állat-egészségügyi intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi
hozzájárulást. A határozat továbbá előírja, hogy a
Közösség megteszi vagy segítséget nyújt a tagállamoknak
abban, hogy megtegyék a Közösség állat-egészségügyi
jogszabályainak továbbfejlesztéséhez, továbbá az állategészségügyi oktatás vagy képzés fejlesztéséhez szükséges
műszaki és tudományos intézkedéseket.
A szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből
származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről szóló,
2003. november 17-i 2160/2003/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (2) előírja, hogy 2007 végéig meg kell
határozni a pulykaállományok szalmonellózis-gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzést.
A közösségi cél meghatározásához Bulgária és Románia
pulykaállományainak szalmonellafertőzöttségére vonatkozó összehasonlítható adatok szükségesek. Jelenleg
nem áll rendelkezésre ilyen információ, ezért az említett
tagállamokban egy megfelelő időszakra kiterjedő, külön
felmérést kell végezni a pulykaállományok szalmonellafertőzöttségének megállapítására.
A tagállamokban található pulykaállományok szalmonellafertőzöttségét vizsgáló alapfelmérésre vonatkozó közösségi pénzügyi hozzájárulásról szóló, 2006. szeptember
29-i 2006/662/EK bizottsági határozattal (3) összhangban
a többi tagállamnak 2006 októbere és 2007 szeptembere
között alapfelmérést kell végeznie a pulykaállományok
szalmonellafertőzöttségéről. A Bulgáriában és Romániában elvégzett alapfelmérések során ugyanezeket az
eljárásokat kell alkalmazni. A felmérés időtartamát

(1) HL L 224., 1990.8.18., 19. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított határozat.
(2) HL L 325., 2003.12.12., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi
rendelettel módosított rendelet.
(3) HL L 272., 2006.10.3., 22. o.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Tárgy és hatály
(1)
A felmérés célja a Salmonella spp. kórokozó előfordulásának vizsgálata Bulgária és Románia alábbi pulykaállományaiban:
(4) HL L 349., 1998.12.24., 1. o.
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a) olyan hízópulyka-állományok, amelyeket leghamarabb
három héttel azelőtt mintavételeztek, hogy a megadott
gazdaságból a vágásra szállították volna őket;

b) olyan tenyészpulyka-állományok, amelyeket leghamarabb 9
héttel a vágás előtt mintavételeztek.

(2)
Az (1) bekezdésben említett állományok (a továbbiakban:
állományok) szalmonellafertőzöttségét vizsgáló felmérés 2007.
április 1-jétől 2007. szeptember 30-áig tart.

(3)
E határozat alkalmazásában az „illetékes hatóság” a
tagállam által a 2160/2003/EK rendelet 3. cikkének megfelelően
kijelölt hatóságot vagy hatóságokat jelenti.

2. cikk

L 92/19

Ha azonban a nemzeti referencia laboratórium nem tudja elvégezni az összes elemzést, vagy az nem az a laboratórium, amely
rutinszerűen végez kimutatásokat, az illetékes hatóságok az
elemzések elvégzésére korlátozott számban kijelölhetnek más,
a szalmonella elleni védekezési programba bevont laboratóriumokat.
E laboratóriumoknak bizonyítottan tapasztalatokkal kell rendelkezniük az előírt kimutatási módszer alkalmazása terén, valamint az ISO 17025 szabványnak megfelelő minőségbiztosítási
rendszert kell alkalmazniuk, és a nemzeti referencia laboratórium felügyelete alá kell tartozniuk.
(2)
A Salmonella spp. kimutatását a közösségi szalmonella
referencia laboratórium által ajánlott módszer szerint kell végrehajtani.
(3)
A megfelelő izolátumok szerotipizálásánál a KaufmannWhite módszert kell alkalmazni.

Mintavételi keret
(1)
A felmérés céljából végzett mintavételezést legalább 500
hízópulykát vagy legalább 250 tenyészpulykát tartó gazdaságokban kell elvégezni. Minden kiválasztott hízópulyka-gazdaságban egy megadott korú állományból kell mintát venni.

Amennyiben a műszaki előírásokban meghatározott mintavételre kerülő állományok száma meghaladja a legalább az első
albekezdésben meghatározott számú szárnyassal rendelkező
gazdaságok számát, akkor az állományok számított számának
elérése érdekében legfeljebb négy állományból vehető minta
ugyanabban a gazdaságban. Ebben az esetben az egy adott
gazdaságon belül vizsgált további állományoknak lehetőleg
különböző istállókból kell származniuk, a mintavételt pedig
különböző hónapokban kell végezni.

Ha a mintavételre kerülő állományok száma még mindig nem
megfelelő, egy adott gazdaságon belül, a nagy gazdaságokra
összpontosítva, több mint négy állományból is vehető minta.

4. cikk
Az adatok összegyűjtése, értékelés és jelentés
(1)
Az illetékes hatóság az e határozat 2. cikkében említett
mintavételi keret alapján összegyűjti és kiértékeli az e határozat
3. cikkének megfelelő módon kapott eredményeket, és a felméréshez szükséges összesített adatokról és azok értékeléséről
beszámol a Bizottságnak.
A Bizottság az eredményeket a nemzeti szinten összesített
adatokkal és a tagállamok által elvégzett értékelésekkel együtt
az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság rendelkezésére
bocsátja elemzés céljából.
(2)
Az (1) bekezdésben említett, nemzeti szinten összesített
adatokat és eredményeket a titkosságot biztosító formában
hozzák nyilvánosságra.
5. cikk

Ha a mintavételre kerülő állományok száma még mindig nem
megfelelő, az első albekezdésben meghatározott számú pulykánál kevesebb pulykával rendelkező gazdaságok állományából
is vehető minta.

(2)

A mintavételt az illetékes hatóság végzi vagy felügyeli.

Műszaki előírások
Az e határozat 2., 3. és 4. cikkében említett feladatokat és
tevékenységeket az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó
Bizottság 2006. július 18-án tartott ülésén ismertetett
SANCO/2083/2006-ban szereplő műszaki előírásokkal összhangban kell megvalósítani, melyek a következő bizottsági
honlapon találhatók meg: http://europa.eu.int/comm/food/food/
biosafety/salmonella/impl_reg_en.htm

3. cikk

6. cikk

A Salmonella spp. kimutatása és a megfelelő izolátumok
szerotipizálása

Közösségi pénzügyi hozzájárulás

(1)
A Salmonella spp. kimutatása és a megfelelő izolátumok
szerotipizálása a szalmonellával foglalkozó nemzeti referencia
laboratóriumokban (NRL) történik.

(1)
Közösségi pénzügyi hozzájárulást kell nyújtani Bulgária és
Románia számára a laboratóriumi vizsgálatok, azaz a Salmonella
spp. bakteriológiai kimutatása és a megfelelő izolátumok szerotipizálása során felmerült költségek fedezésére.

L 92/20
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A közösségi pénzügyi hozzájárulás maximális összege:

a) a Salmonella spp. bakteriológiai kimutatásához vizsgálatonként 20 euro;
b) a megfelelő izolátumok szerotipizálásához vizsgálatonként
30 euro.
A közösségi pénzügyi hozzájárulás azonban nem haladhatja
meg az I. mellékletben meghatározott összegeket.
7. cikk
A közösségi pénzügyi hozzájárulás feltételei
(1)
A 6. cikkben meghatározott, Bulgária és Románia részére
biztosított pénzügyi hozzájárulás feltétele, hogy a felmérés
végrehajtása a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történjen, beleértve a versenyjogra és a közbeszerzési
szerződések elbírálására vonatkozó szabályokat, valamint hogy
a felmérés megfeleljen az alábbi feltételeknek:
a) A felmérés végrehajtásához szükséges törvények, rendeletek
és közigazgatási rendelkezések legkésőbb 2007. április 1-jéig
hatályba lépnek.
b) Az adott tagállam 2007. július 31-ig a Bizottság rendelkezésére bocsátja a felmérés első három hónapjára vonatkozó
időközi jelentést. Az időközi jelentésnek tartalmaznia kell
az 5. cikkben említett műszaki előírások 6. fejezetében
(Jelentéstétel) felsorolt valamennyi információt.
c) A tagállamnak legkésőbb 2007. október 31-ig a Bizottság
rendelkezésére kell bocsátania a felmérés technikai lebonyolításáról szóló zárójelentést a felmerült költségekre vonatkozó igazolásokkal, valamint a 2007. április 1-je és 2007.
szeptember 30-a közötti időszak során kapott eredményeket.
A felmerült költségekre vonatkozó igazolásnak legalább a II.
mellékletben meghatározott információkat tartalmaznia kell.
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(2)
Bulgária és Románia kérésére az I. mellékletben említett
összeg 50 %-a előleg formájában folyósítható.
(3)
Az (1) bekezdés c) pontjában megadott határidő be nem
tartása a közösségi pénzügyi hozzájárulás fokozatos csökkentését eredményezi: 2007. november 15-ig 25 %-os csökkentést,
2007. december 1-jéig 50 %-os csökkentést, illetve 2007.
december 15-ig 100 %-os csökkentést.
8. cikk
A kiadásokra alkalmazott átváltási árfolyam
A hatékony ügyvitel érdekében a közösségi pénzügyi hozzájárulás céljából benyújtott kiadásokat euróban kell megadni. Az
euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló (1), 2006.
december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban az eurótól eltérő pénznemben megadott kiadásokra
alkalmazott átváltási árfolyam az Európai Központi Bank által
annak a hónapnak az első napja előtti utolsó kereskedelmi
napon jegyzett árfolyam, amely hónapban az érintett tagállam
benyújtja a kérelmet.
9. cikk
Hatálybalépés
Ezt a határozatot 2007. április 1-jétől kell alkalmazni.
10. cikk
Címzettek
Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság és Románia a
címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 30-án.
a Bizottság részéről
Markos KYPRIANOU

d) A felmérést eredményesen kell végrehajtani.

a Bizottság tagja

(1) HL L 365., 2006.12.21., 52. o.
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I. MELLÉKLET
Bulgáriának és Romániának nyújtható maximális közösségi pénzügyi hozzájárulás
(EUR)
Tagállam

Összeg

Bulgária

2 990

Románia

3 250

L 92/22
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II. MELLÉKLET
Igazolt pénzügyi jelentés a pulykaállományok szalmonellafertőzöttségére vonatkozó felmérés végrehajtásáról
Jelentési időszak: 2007. április 1-jétől 2007. szeptember 30-áig.

A felmérés során felmerült és közösségi pénzügyi hozzájárulásra jogosult költségekről szóló nyilatkozat:
A közösségi pénzügyi hozzájárulást biztosító bizottsági határozat hivatkozási száma: ................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Az alábbi tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségek

A vizsgálatok száma

A jelentési időszak során felmerült összes
vizsgálati költség (nemzeti pénznemben
kifejezve)

Salmonella spp. bakteriológiai kimutatása
Szalmonella-izolátumok szerotipizálása

A kedvezményezett nyilatkozata
Igazoljuk, hogy
— a költségnyilatkozatban felsorolt költségek valósak és a 2007/208/EK bizottsági határozatban meghatározott feladatok
elvégzésével kapcsolatban merültek fel, valamint nélkülözhetetlenek voltak a feladatok megfelelő elvégzéséhez,
— a költségeket igazoló összes dokumentum pénzügyi ellenőrzés céljából rendelkezésre áll.
Kelt: ...........................................................................................................................................................................................................................
Pénzügyi felelős: ....................................................................................................................................................................................................

Aláírás: ......................................................................................................................................................................................................................
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AJÁNLÁSOK

TANÁCS
A TANÁCS AJÁNLÁSA
(2007. március 27.)
a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatások 2007-es
frissítéséről és a tagállamok foglalkoztatáspolitikájának megvalósításáról
(2007/209/EK)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikke (2) bekezdésére és
128. cikke (4) bekezdésére,
tekintettel a Bizottság ajánlására,
tekintettel a 2007. március 8-án és 9-én megrendezett Európai Tanács következtetéseire,
tekintettel a Foglalkoztatási Bizottság véleményére,
mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2005. tavaszi ülésén megújította a
lisszaboni stratégiát, ismét az európai növekedésre és
foglalkoztatásra helyezve a hangsúlyt.

(2)

A Tanács 2005 júliusában ajánlást fogadott el a tagállamok és a Közösség 2005 és 2008 közötti gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatásokról (1), valamint határozatot fogadott el a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról (2), amelyek
együttesen alkotják az „Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumot.

(3)

A tagállamok felkérést kaptak, hogy nemzeti reformprogramjuk összeállításakor vegyék figyelembe a foglalkoztatást és növekedést célzó integrált iránymutatásokat a
gazdaság- és foglalkoztatáspolitikák kapcsán.

(4)

2005 októberéig valamennyi tagállam benyújtotta
nemzeti reformprogramját, amelyekről a Bizottság a
2006. tavaszi Európai Tanácshoz való hozzájárulása keretében értékelést és beszámolót készített.

(5)

A 2006. tavaszi Európai Tanács tudomásul vette ezeket a
dokumentumokat, és négy kiemelt területet jelölt meg

(1) HL L 205., 2005.8.6., 28. o.
(2) HL L 205., 2005.8.6., 21. o.

(kutatás-fejlesztés és innováció, üzleti környezet, foglalkoztatási lehetőségek és integrált energiapolitika),
amelyeken belül korlátozott számú, egyedi fellépést
hagyott jóvá, és arra szólította fel a tagállamokat, hogy
azokat 2007 vége előtt léptessék életbe.

(6)

A tagállamok a 2006. tavaszi Európai Tanács következtetéseivel összhangban benyújtották nemzeti reformprogramjuk megvalósításáról szóló éves jelentésüket.

(7)

Ezeket az éves végrehajtási jelentéseket a Bizottság
elemezte, és észrevételeit az elért eredményekről szóló
2007. évi jelentésében (3) terjesztette elő.

(8)

Az említett elemzés alapján több ajánlást is készíteni kell.
A növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia
következetes és integrált módon való megvalósításának
érdekében az országspecifikus gazdaság- és foglalkoztatáspolitikai ajánlásokat ezúttal egyetlen dokumentumba
foglalva célszerű elfogadni. Ez a megközelítés tükrözi a
nemzeti reformprogramok és a végrehajtási jelentések
integrált struktúráját, valamint a foglalkoztatási iránymutatások és a 99. cikk (2) bekezdésében említett átfogó
gazdaságpolitikai iránymutatások közötti szükséges összhangot, amint azt a 128. cikk (2) bekezdésének utolsó
mondata is hangsúlyozza.

(3) COM(2006) 816 II. rész.
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(9)

A növekedést és foglalkoztatást célzó lisszaboni stratégia teljes megvalósítása érdekében ezen ajánlásnak külön ajánlásokat kell tartalmaznia az euro-övezethez tartozó tagállamok számára.

(10)

Az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el ezen ajánlás tárgyában (1),

AJÁNLJA, hogy a tagállamok a mellékletben meghatározottak szerint járjanak el, és az eredményekről

számoljanak be a növekedést és foglalkoztatást célzó megújult lisszaboni stratégia keretében elkészített
nemzeti reformprogramjaik megvalósításáról szóló következő évi értékelő jelentéseikben.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 27-én.
a Tanács részéről
az elnök
P. STEINBRÜCK

(1) 2007. február 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
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MELLÉKLET
BELGIUM
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Belgium jól halad 2005–2008-as nemzeti reformprogramjának megvalósítása és megerősítése terén. Habár mutatkozik
némi kockázat az államháztartás fenntarthatóságát illetően – tekintettel a népesség elöregedésére –, a szakpolitikai
keret összességében megfelelő. Belgium – a kutatás-fejlesztés terén elért mérsékelt előrehaladással együtt is – folyamatosan életbe lépteti a mikrogazdaság terén meghirdetett intézkedéseket, és mélyíti a már folyamatban lévő reformokat a beruházások növelése érdekében. A foglalkoztatás területén a kép már némileg vegyesebb, és cselekvésre van
szükség az egész EU-ra vonatkozóan célként kitűzött foglalkoztatási hányad eléréséhez, különösen az idősebbek
vonatkozásában. Belgium számos intézkedést vezetett be az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésén vállalt kötelezettségek megvalósítása érdekében.

3. A belga nemzeti reformprogram és végrehajtása erősségei közé tartoznak következők: az adósságráta továbbra is
csökkenő tendenciája; a K+F intenzitásának stabilizálódása a 2002 és 2003 közötti csökkenést követően; klaszterek
és versenyképességi pólusok kialakítása; a belső piacra vonatkozó irányelvek átültetése terén mutatkozó javuló
tendencia; további intézkedések a jobb szabályozás és az igazgatás egyszerűsítése érdekében; a vállalkozásindítás
támogatásának politikája; lépések az alternatív oktatási rendszer javítása érdekében; valamint üdvözlendő a megszerzett
szaktudás formális elismerése és a szakoktatási rendszer minősége.

4. A belga nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: a munkabérek adóterheinek csökkentése, valamint a munkanélküliség és a foglalkoztatás terén mutatkozó regionális különbségek mérséklése. Ezek figyelembevételével Belgium számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:

— további erőfeszítések a munkabérekre nehezedő adóterheknek a szomszédos országok átlagát közelítő mértékre
való csökkentése érdekében – különösen az alacsony képzettségű dolgozókra nehezedő adóterhek csökkentése
révén –, a költségvetési helyzet további javítása mellett,

— a munkanélküliség és foglalkoztatás terén mutatkozó regionális különbségek csökkentése érdekében további
lépések az átfogó gazdaságpolitikai stratégia, és ezen belül többek között az aktív munkaerő-piaci, újrabeilleszkedési és oktatási politikák alkalmazása révén.

5. Ezenfelül Belgium esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama
alatt: az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása; további kibocsátáscsökkentési szakpolitikák és
intézkedések meghatározása; a verseny javítása a gáz- és villamosenergia-piacon, többek között a független és hatékony
szabályozók révén, valamint a szállító- és elosztórendszerek üzemeltetőire vonatkozó további intézkedések segítségével; továbbá, az idősebb munkavállalók és a kiszolgáltatott csoportok esetében a foglalkoztatottsági ráta növelése,
különösen a korengedményes nyugdíjba vonulás kritériumainak további szigorítása, valamint a megelőző jellegű
(oktatás, képzés) és az aktív munkaerő-piaci politikák bővítése révén.

CSEH KÖZTÁRSASÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. A Cseh Köztársaság mérsékelt előrehaladást mutat nemzeti reformprogramjának megvalósítása terén: az előrehaladás
több területen nem elég egyértelmű, egyes reformintézkedéseket elhalasztottak, míg másokat még nem indítottak be.
Mindazonáltal az erőteljes gazdasági növekedés szükségszerűen segíti a reformokat. Makrogazdasági területen bizonyos
kockázatok tapasztalhatók, különösen ami a középtávú költségvetési konszolidációt, valamint az államháztartás hosszú
távú fenntarthatóságát illeti, tekintettel a népesség öregedésére. A Cseh Köztársaság mikrogazdasági téren általánosságban viszonylag jó előrehaladást mutat. Bár a kutatás-fejlesztésre fordított magánberuházások kedvezően alakulnak, a
kutatás-fejlesztési szakpolitikák terén eddig mérsékelt haladást sikerült elérni. A foglalkoztatás területén több erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a legnagyobb kihívást jelentő munkaerő-piaci rugalmasságon javítani lehessen. A
2006. tavaszi Európai Tanács alkalmával megfogalmazott kötelezettségvállalások teljesítése szintén vegyes képet mutat.
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3. A nemzeti reformprogram megvalósításának erősségei közé tartoznak azok a pozitív intézkedések, amelyek célja az
államháztartás kézben tartásának és átláthatóságának javítása; a szabályozás és az üzleti környezet javítása; az alap- és
középfokú oktatás tananyagának megreformálása, valamint a felsőfokú oktatásban való részvétel ösztönzése és a
munka kifizetődővé tétele érdekében tettek.
4. A Cseh Köztársaság nemzeti reformprogramjában az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: az államháztartás fenntarthatósága, mivel a 2007-es költségvetés előreláthatóan túllépi a kiadási kereteket, és a
deficit növekedésével fog járni; az államháztartásból finanszírozott kutatás-fejlesztési kiadások összegének és hatékonyságának növelése; a munkaerőpiac biztonságának és rugalmasságának növelése; az oktatás és képzés hatékonyságának
és méltányosságának fejlesztése, valamint az egész életen át tartó tanulásban való részvétel növelése. Ezek figyelembevételével a Cseh Köztársaság számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:
— az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának javítása céljából lépések a nyugdíj- és az egészségügyi rendszer
reformja érdekében, különösen a 2005-ös összpárti nyugdíjjelentés alapján, és ütemtervet kell létrehozni a megvalósításra vonatkozóan,
— határozottabb erőfeszítések az üzleti szféra, az egyetemek és a közszféra kutatás-fejlesztési intézményei közötti
együttműködés fejlesztése érdekében, az államháztartásból finanszírozott kutatás-fejlesztési beruházások mennyiségének és hatékonyságának növelése mellett,
— folytatni kell a foglalkoztatásvédelem modernizációját – ideértve a jogalkotást is –, valamint az adó- és ellátási
rendszert, javítani kell az oktatási és képzési rendszer hatékonyságát és méltányosságát – különösen azok
munkaerő-piaci igényeknek való megfelelése tekintetében –, továbbá ösztönözni kell a képzésbe való beruházást,
különösen, ami az idősebb és az alacsony szakképzettségű munkavállalókat illeti, és növelni kell a felsőoktatási
kínálat diverzifikációját.
5. Ezenfelül a Cseh Köztársaság esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram
időtartama alatt: a szabadalmaztatás rendszerének és a szellemi tulajdonjogok védelmének javítása; a haladás gyorsítása
az információs és kommunikációs technológia területén, ideértve az e-kormányzás teljes értékű működtetéséhez
szükséges jogi környezet létrehozását és kialakításának figyelemmel kísérését is; a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése terén kitűzött célok megvalósítása; az innovatív vállalatok finanszírozáshoz való hozzáférésének további fejlesztése; a külföldi és a hazai tulajdonú vállalatok közötti kapcsolatok fejlesztése; a vállalkozási
ismeretek oktatásának beemelése a tantervbe; a hátrányos helyzetű csoportok hatékonyabb bevonása a munkaerőpiacra; a regionális foglalkoztatási egyenlőtlenségek csökkentése; a munka és a családi élet közötti egyensúly kialakítása;
a nemek közötti bérkülönbségek problémájának kezelése, valamint az aktív öregedésre vonatkozó stratégia végrehajtása.

DÁNIA
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:
2. Dánia nagyon jól halad nemzeti reformprogramjának és a 2006. tavaszi Európai Tanács következtetéseinek megvalósítása terén. A 2006 júniusában megkötött jóléti megállapodással további lendületet adott reformstratégiájának mind a
makrogazdasági politika, mind a foglalkoztatáspolitika szempontjából, és nagyon jó eredményeket ért el abban, hogy
nemzeti konszenzust alakítson ki a reformokat illetően. Dánia ezenfelül előrehaladást ért el a mikrogazdasági szakpolitika és többek között a verseny területén.
3. A dán nemzeti reformprogram és végrehajtása erősségei közé tartoznak a következők: a reformstratégia átfogó,
integrált jellege, amely mintául szolgál a többi tagállam számára; a közép- és hosszú távú megközelítés együttes
alkalmazása, amit tovább erősít az, hogy következetesen figyelembe veszik az érintettek álláspontját; a munkaerőpiac
ún. „rugalmas biztonságon” alapuló megközelítése; a hosszú távú költségvetési fenntarthatóságot célzó általános
makrogazdasági stratégia, ideértve a kiadások visszafogását, a költségvetési többleteket és az államadósság rohamos
csökkentését; valamint a hosszú távú munkaerő-kínálat növelésére irányuló hathatós intézkedések, különös tekintettel a
korengedményes nyugdíjba vonulás elhalasztásával kapcsolatos megállapodásra.
4. Dánia esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: a
munkaerő-kínálat középtávú növelését célzó intézkedések meghozatala a 2015-ig terjedő időszakra vonatkozóan,
ideértve a munkavállalás ösztönzésének további javítására vonatkozó kezdeményezéseket, valamint a további lépések
megtételét az idősebbek és a bevándorlók munkaerő-piaci integrációja érdekében; a javasolt reformok végigvitele a
versenyjog területén, valamint annak garantálása, hogy a megfelelő hatóságok kellő eréllyel gyakorolják a versenyjog
területén rendelkezésre álló új jogköröket; a villamosenergia- és a gázpiacok működésének javítása érdekében további
intézkedések bevezetése az energiahálózat-összekapcsolás biztosítása terén; további kibocsátáscsökkentési szakpolitikák
és intézkedések meghatározása; valamint a már megkezdett, jó irányba mutató, az alap- és középfokú oktatás javítását,
továbbá a középiskola felsőbb évfolyamait vagy felsőfokú tanulmányaikat befejező diákok számának növelését célzó
intézkedések megerősítése, amennyiben ezek az intézkedések nem elégségesek a kitűzött ambiciózus célok eléréséhez.
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NÉMETORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:
2. Németország általánosságban jól halad nemzeti reformprogramjának megvalósítása terén, különösen ami a legfontosabb makro- és mikrogazdasági terület kihívásait és e területek elsőbbséget élvező intézkedéseit illeti. A foglalkoztatás
területén lassabb az előrehaladás. Németország továbbá meglehetősen jól teljesít a 2006. tavaszi Európai Tanács
alkalmával vállalt kötelezettségek terén is.
3. 2006-ban a reformok erősségei közé tartozott az államháztartás konszolidációja és fenntarthatósága terén történt
előrelépés, valamint a hatékonyabb szabályozást szolgáló különféle intézkedések végrehajtása, mint például egy szövetségi szintű hatáselemző tanács felállítása (Normenkontrollrat), valamint a Startothek elnevezésű, internetes alapú információs eszköz kidolgozása az induló vállalkozások számára. Németország további nyilvánvaló erősségekkel rendelkezik a tudásalapú társadalom területén (kutatás-fejlesztés és innováció), valamint az idősebb munkanélküliek beilleszkedését célzó intézkedéseknek biztosított nagyobb hangsúly terén.
4. A német nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: javítani
kell az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát; javítani kell a versenyt, különösen a szabályozott kereskedelmi
ágazatok és szakmák területén, valamint az új szélessávú piacokon; továbbá kezelni kell a strukturális munkanélküliség
problémáját. Ezek figyelembevételével Németország számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:
— az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának javítása az adósság csökkenését eredményező költségvetési
konszolidáció folytatása, valamint az egészségügyi reform megvalósítása révén; ez utóbbi célja az egészségügyi
szektor hatékonyságának növelése és kiadásnövekedésének féken tartása,
— a termékek és szolgáltatások piacain folyó verseny szabályozási keretének javítása, különösen a szabályozott
szakmákra vonatkozó szabályok további enyhítése, valamint a nagykereskedelmi bitfolyam-hozzáférés hatékony
szabályozása révén,
— a strukturális munkanélküliség kérdésének kezelése, többek között az alacsony képzettségűek – képzésekhez való
hozzáférésük javítása révén történő – munkaerő-piaci integrációja által, továbbá a tervezett adókedvezmény-reform
végrehajtásának folytatásával, a tartósan munkanélküliek számára hatékonyabb foglalkoztatási szolgáltatások nyújtásával és a fiatal munkanélküliek foglalkoztatásba való fokozott bevonásával.
5. Ezenfelül Németország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: a közbeszerzési eljárások javítása; a verseny keretfeltételeinek javítása a vasúti ágazatban, valamint a földgázés villamosenergia-hálózatok területén, ahol a magas koncentráció miatt nem érvényesül eléggé a verseny; a vállalkozások indulásának felgyorsítása, valamint az első alkalmazott felvételének elősegítése; az egész életen át tartó tanulás
segítésére irányuló meglévő intézkedések alapul vétele, többek között a felnőttek szakoktatásának megerősítésével; a
gyermekgondozási szolgáltatások bővítése.

ÉSZTORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:
2. Észtország nagyon jól halad az ország előtt álló legfőbb kihívást jelentő kutatás-fejlesztés, innováció és foglalkoztatás
kérdéseit kezelő intézkedések végrehajtásával, valamint a 2006. tavaszi Európai Tanács által megfogalmazott négy
kiemelt területen. Ezenfelül figyelemreméltó erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa nemzeti reformprogramja és a kohéziós politika közötti összhangot, és ebből a szempontból az észt végrehajtási jelentés modellértékűnek tekinthető.
3. Az észt nemzeti reformprogram és végrehajtása erősségei közé tartoznak a következők: számos szakpolitikai cél
magasabb szintre emelése, ami megfelelően ambiciózus hozzáállásról tanúskodik; a Stratégiai Hivatal létrehozása a
végrehajtás erősítése érdekében, ami jó példát mutat más országoknak is; a nemzeti reformprogramban javasolt, a
költségvetés fenntarthatóságára és a foglalkoztatottság növelése szempontjából kedvező környezet megteremtésére
vonatkozó, sikeresnek bizonyult makrogazdasági politikák; a köz- és a magánszféra kutatás-fejlesztési kiadásainak
növelése, valamint az üzleti kutatás-fejlesztés keretfeltételeinek fejlesztése érdekében tett jelentős erőfeszítések; a
vállalkozásindítást segítő intézkedések és az innovatív kkv-k finanszírozása; továbbá, a környezetvédelmi kérdések
széles körében, különösen a környezetvédelmi adóreform terén tapasztalható előrelépések.
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4. Észtország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: a
prioritások egyértelműbb megállapítása és a minisztériumok közötti együttműködés javítása a K+F-re és az innovációra
szánt kiadások hatékony felhasználása érdekében; fokozottabb fellépés annak érdekében, hogy a kutatás-fejlesztési
eredmények innovatív szolgáltatásokká és termékekké válhassanak; az egyetemek és a vállalkozások szorosabb együttműködésének ösztönzése; a tervezett proaktív versenypolitika határozott végrehajtása; a munkaerőpiac rugalmasságának javítása a munkajog további megújítása által; az aktív munkaerő-piaci politikák megerősítése és a munkaerő
szakképzettségi szintjének további emelése az oktatás és az egész életen át tartó tanulás terén megkezdett reformok
elmélyítése révén.

GÖRÖGORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Görögország előrelépést mutat nemzeti reformprogramjának végrehajtásában, bár az a mikrogazdasági és foglalkoztatási vonatkozások tekintetében korlátozottabb mértékű. Makrogazdasági téren viszonylag erőteljes léptekkel halad
előre, bár a mikrogazdasági és foglalkoztatási reformok tekintetében nagyobb haladásra van szükség. Görögország a
2006. tavaszi Európai Tanács által vállalt kötelezettségeket részben teljesíti. A kormányzás terén a különböző igazgatási szintek közötti koordináció javítása tovább erősíthetné a konstruktív együttműködést, amelynek kialakítására – az
érdekelt felek széles körének bevonásával – már sor került.

3. A görög reformprogram erősségei közé tartozik – ideértve a megvalósítást is – az államháztartás konszolidációja terén
tett jelentős előrehaladás. Ígéretes eredmények mutatkoznak a következő területeken: az állami forráselosztás javítása;
az üzleti környezet javítása; K+F és innováció; IKT; a nők foglalkoztatása, a teljes munkanélküliség aránya, valamint az
oktatás és szakképzés. Javultak a gazdasági növekedés minőségi aspektusai, amihez a legnagyobb mértékű hozzájárulást a magánberuházások adják.

4. A görög nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: javítandó
az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága a nyugdíjrendszer reformja révén; modernizálni kell a közigazgatást;
erőteljesebb intézkedésekre van szükség a foglalkoztatottsági ráta növelése érdekében; kezelni kell a munkanélküliség
és a be nem jelentett munka kérdését, modernizálásra szorul a foglalkoztatás védelme, és elő kell segíteni a munkaerő
mobilitását; továbbá javítani kell az oktatás és képzés minőségét, illetve annak a munkaerőpiac alakulására való
reagálási képességét. Ezek figyelembevételével Görögország számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:

— biztosítani kell a költségvetési konszolidáció és az adósságállomány-csökkentés folytatását, valamint ki kell
dolgozni a nyugdíjreform megvalósításának menetrendjét a hosszú távú költségvetési fenntarthatóság javítása
érdekében,

— hatékony szabályozási, ellenőrzési és végrehajtási mechanizmusok kialakítása révén – többek között a képzettségi
szint emelésével – modernizálni kell a közigazgatást annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a strukturális
alapok hatékony felhasználását is,

— modernizálni kell a foglalkoztatás-védelmet – a jogalkotást is beleértve –, csökkenteni kell a munkabérre nehezedő
adóterheket, és a munkaerőpiac rugalmasságának és biztonságának fokozása, valamint a be nem jelentett munka
legális foglalkoztatássá való átalakítása érdekében meg kell erősíteni az aktív munkaerő-politikákat,

— erélyesen érvényesíteni kell az oktatási rendszer reformját, növelni kell a kötelező és a felsőfokú oktatásra irányuló
beruházásokat, fel kell gyorsítani az egész életen át tartó tanulás reformjának végrehajtását, javítani kell a minőséget
és a munkaerő-piaci igényeknek való megfelelést, csökkenteni kell a korai iskolaelhagyási esetek számát, valamint
növelni kell a felnőttek részvételét az oktatásban.

5. Ezenfelül Görögország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: a kutatási és innovációs stratégia kialakítása ütemének gyorsítása és a kutatás-fejlesztési célú beruházások
növelése; a belső piaci irányelvek átültetésének javítása; a 2006. tavaszi Európai Tanács által a kkv-kre vonatkozóan
elfogadott szakpolitikai célok megvalósításának felgyorsítása; a nők munkaerő-piaci részvételét elősegítő szakpolitikák
megvalósítása; valamint az aktív öregedésre vonatkozó következetes stratégia bevezetése.
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SPANYOLORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Spanyolország jól halad nemzeti reformprogramjának megvalósítása, valamint az Európai Tanács 2006-os tavaszi
ülésszakán elfogadott kötelezettségvállalások teljesítése terén. Alapvetően fontos a hét kulcsfontosságú szakpolitikai
területen új jogszabályok és intézkedések bevezetése a foglalkoztatottság és a termelékenység növelése, valamint az EU25 országaival való teljes GDP/fő konvergencia irányába való előrehaladás érdekében.

3. A spanyol nemzeti reformprogram megvalósításának és elmélyítésének jelentős erősségei közé tartoznak a következők:
az államadósság tervezettnél gyorsabb csökkentése; jelentős előrehaladás a kutatás-fejlesztési és innovációs terv megvalósításának terén; a vállalkozási ismeretek beiktatása a nemzeti tantervbe valamennyi oktatási szinten; a szociális
párbeszéd terén tapasztalható előrehaladás, amint azt a 2006. májusi átfogó háromoldalú megállapodás tükrözi,
valamint kielégítő előrehaladás a számszerűsített célok megvalósítása felé, különös tekintettel a női munkavállalásra.

4. A spanyol nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: a
villamosenergia-piacon zajló verseny javítása, a munkaerőpiac szegmentációjának csökkentése; valamint további előrehaladás az oktatás és a képzés területén. Ezek figyelembevételével Spanyolország számára a következő intézkedések
megtétele ajánlott:

— további intézkedések meghozatala a verseny növelése érdekében az energiaszektorban, különösen a határon
átnyúló összekapcsolódási képesség javítása révén az ellátás biztonságának biztosítása érdekében,

— a foglalkoztatásvédelemnek a nemrég meghozott intézkedésekre alapozott modernizálása – ideértve a jogalkotást is
– a munkaerőpiac rugalmasságának és biztonságának fokozása érdekében; a munkaerőpiac szegmentáltsága elleni
küzdelem; valamint a részmunkaidős foglalkoztatás vonzerejének növelése,

— a munkahelyi képzést és szakképzést integráló új képzési minta megvalósítására irányuló erőfeszítések folytatása, a
munkaerő-piaci igényeknek való jobb megfelelés biztosítása érdekében; valamint az oktatási reformok hatékonyabb
végrehajtásának biztosítása regionális szinten is, a korai iskolaelhagyás csökkentése céljából.

5. Ezenfelül Spanyolország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram
időtartama alatt: az infláció megfelelő keretek között tartásának a szükségessége középtávon; a verseny erősítése a
szakmai szolgáltatások és a kiskereskedelem területén; a szabályozási keretek javítása; környezetvédelmi intézkedések
végrehajtása, különös tekintettel a CO2-kibocsátás csökkentésére; a szakképezettség és a termelékenység szintjének
emelése, valamint a bevándorlók munkaerő-piaci integrációja; a gyermekgondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés
növelése, a lakóingatlanok piacára vonatkozóan előirányzott intézkedések végrehajtása, hogy középtávon fokozatosan
csökkenteni lehessen a lakásárakkal kapcsolatos nyomást; valamint a nyugdíj- és egészségbiztosítási reformok, amelyek
hosszú távon szintén kedvezően hatnak a költségvetés fenntarthatóságára.

FRANCIAORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Franciaország jó eredményeket ért el nemzeti reformprogramja és az Európai Tanács által 2006 tavaszán jóváhagyott
intézkedések megvalósítása terén. A kedvező gazdasági környezetben Franciaország továbbra is költségvetésének
konszolidációjára törekszik növekedési potenciáljának további növelésére irányuló igyekezete mellett, különösen a
kutatás és fejlesztés terén tett új kötelezettségvállalások révén. A foglalkoztatáspolitikában elért eredményei javultak,
ugyanakkor általában véve vegyesek.
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3. A megkezdett reformok erősségei közül a versenyképességi centrumoknak, valamint a kutatás és fejlesztés új struktúráinak kiépítése különösen bíztatónak tűnik, mint ahogy az is, hogy 2010-re a GDP 3 %-át kívánják kutatási célokra
fordítani. Az államháztartás szabályozási kereteinek nemrég lezajlott jogi reformja valószínűleg meghatározó módon
hozzá fog járulni a közkiadások hatékonyabb kezeléséhez. A munkanélküliség csökkenése – amire 2001 óta nem volt
példa – pozitív változás, és a fiatal álláskeresők érdekében nemrég hozott intézkedések is jó irányba mutatnak. Az
idősebb munkavállalók foglalkoztatása tekintetében a 2006 júniusában elfogadott nemzeti cselekvési terv keretében
most teszik meg az első lépéseket.

4. A francia nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: az
államháztartás helyzetében történt javulás fenntartása a központi kormányzat kötelezettségvállalásai betartásának
biztosítása, valamint a helyi finanszírozás alakulásának és a társadalombiztosítási kiadásoknak a felügyelete révén; a
verseny keretfeltételei bizonyos hálózati iparágak és közlekedési ágazatok esetében; valamint átfogó stratégia bevezetése
a munkaerőpiac nagyobb rugalmassága és az egyéni előmenetel biztosításának, továbbá az idős munkavállalók –
különösen az egész életen át tartó tanuláshoz való jobb hozzáférés révén való – munkában tartásának az érdekében.
Ezek figyelembevételével Franciaország számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:

— az államháztartás fenntarthatóságának biztosítása, figyelembe véve a lakosság elöregedését a költségvetés további
konszolidációja és a tartozások csökkentése révén. A nyugdíjrendszerekkel kapcsolatos, 2008-ban esedékes találkozó során meg kell őrizni a 2003-ban bevezetett reformok eredményeit,

— a gáziparban, a villamosenergia-iparban és a vasúti szállítmányozás terén folyó verseny kereteinek javítása,

— a munkaerőpiac rugalmasságának és biztonságának a fokozása érdekében az egész életen át tartó tanulás támogatása és a foglalkoztatásvédelem modernizálása, valamint – a határozott időre szóló és a határozatlan időre szóló
szerződések közötti váltás megkönnyítése révén – a munkaszerződés-típusok közötti szegmentáció csökkentése.

5. Ezenfelül Franciaország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: a verseny erősítése a szabályozott szakmák területén; a jobb szabályozásra és a vállalkozások ösztönzésére
irányuló szakpolitikák fokozott érvényesítése, különösen ami az új vállalkozások támogatását és a vállalkozó szellem
ösztönzését illeti; valamint a munkaerő-kínálat növelését célzó további lépések megtétele.

ÍRORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Írország nagyon jól halad nemzeti reformprogramjának megvalósítása, valamint az Európai Tanács 2006-os tavaszi
ülésén elfogadott kötelezettségvállalások teljesítése terén. Ezen túlmenően a növekedést és munkahelyteremtést célzó
stratégián alapuló kormányzás nagyobb politikai hangsúlyt kapott, különösen a közelmúltban megkötött „Towards
2016” („2016 felé”) szociális partnerségi megállapodásnak köszönhetően.

3. Az ír nemzeti reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartoznak a következők: a közelmúltban elfogadott
„Tudományos, műszaki és innovációs stratégia 2007–2013”, valamint a kutatás-fejlesztés terén jelentősen megnövekedett állami beruházás; annak felismerése, hogy az infrastrukturális célú, illetve más, növekedést ösztönző állami
beruházásoknak elsőbbséget kell élvezniük; a korai iskolaelhagyás problémájának kezelését, valamint a készségek
megerősítését célzó intézkedések, mint például az az üdvözlendő vállalás, hogy 2007-ig kidolgozzák a hosszú távú
nemzeti kompetenciastratégiát.

4. Írország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: a
nyugdíjhelyzet reformját célzó konkrét intézkedések kidolgozásának gyorsítása; további intézkedések a kibocsátás
csökkentése érdekében; a munkaerő-piaci részvétel növelése terén elért előrehaladás gyorsítása, többek között az átfogó
gyermekgondozási infrastruktúra kialakítása, a migránsok munkaerő-piaci és társadalmi integrálására vonatkozó átfogó
politikai keretrendszer kidolgozásának folytatása, valamint az idősebb és kevésbé képzett munkavállalók támogatásának kiemelt hangsúlyozása révén. A kutatás-fejlesztési beruházások középtávú szintjét 2010-ig elérendő célokban
kellene meghatározni, valamint körültekintő figyelemmel kell kísérni a lakáspiaci helyzet alakulását, amely hatással
lehet a középtávú növekedési kilátásokra.
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OLASZORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:
2. Olaszország előrehaladást mutat nemzeti reformprogramja megvalósítása terén. Az olasz végrehajtási jelentés – az
előző évi nemzeti reformprogramhoz viszonyítva – világosabb, valamennyi szakpolitikát és a köztük lévő szinergiákat
magában foglaló stratégiát fogalmaz meg, és ebből következően ambiciózusabb. Az előrehaladás a mikrogazdasági
szférában a legnagyobb mértékű. A makrogazdasági szférában javasolt stratégiák és intézkedések általánosságban
megfelelőek, az értékelés szempontjából azonban végrehajtásuk mikéntje a döntő. A foglalkoztatási politikát egyes
kulcsfontosságú területeken meg kell erősíteni. Az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésén elfogadott kötelezettségvállalások teljesítése terén az előrehaladás vegyes képet mutat.
3. Az olasz végrehajtási jelentés által kimutatott erősségek közé tartoznak a következők: a verseny fokozását célzó
intézkedések a szakmai és egyéb szolgáltatások területén; az információs és kommunikációs technológiák terjesztését
célzó kezdeményezések; továbbá az üzleti környezet fejlesztésére irányuló tevékenységek koordinációjának javítását
célzó intézkedések.
4. Az olasz nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: a költségvetés fenntarthatósága, ahol a kötelezettségvállalást tényleges cselekvéssé kell változtatni; a termék- és szolgáltatáspiaci verseny, ahol a javasolt reformok határozott megvalósítása képezi majd a további előrehaladás alapját; a legális
munkavállalás és a munkaerő-piaci rugalmas biztonság növelése; valamint az oktatás és az egész életen át tartó tanulás
javítása. Mindezek figyelembevételével Olaszország számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:
— a költségvetés konszolidációjának következetes szigorral való folytatása, hogy az adósság GDP-hez viszonyított
arányát csökkenő pályára állítsa, és a nyugdíjreform teljes mértékű megvalósítása, az államháztartás hosszú távú
fenntarthatóságának növelése céljából,
— a közelmúltban meghirdetett reformok végrehajtása és a liberalizációs stratégia terén további előrehaladás elérése a
termék- és szolgáltatási piacok versenyének növelése céljából,
— a foglalkoztatás terén mutatkozó regionális egyenlőtlenségek csökkentése a be nem jelentett munka problémájának
kezelése, a gyermekgondozási szolgáltatások bővítése és a foglalkoztatási szolgálatok hatékony működésének az
egész országban történő biztosítása révén,
— átfogó egész életen át tartó tanulási stratégia kidolgozása, és az oktatás minőségének, illetve a munkaerőpiac
igényeinek történő megfelelésének javítása.
5. Ezenfelül Olaszország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: a kutatás-fejlesztés, ahol a bizonyos területeken tapasztalható üdvözlendő szakpolitikai fejlemények ellenére
az átfogó stratégia még hiányos; az egészségügyi ellátás fenntarthatóságának javítására irányuló hatékony intézkedések,
a minőség és a hozzáférhetőség megőrzése mellett; a források fenntartható felhasználása, amelynek során a jelenlegi
intézkedések végrehajtása és további megerősítése alapvető jelentőséggel bír; az infrastruktúra fejlesztésére irányuló
tervek megvalósítása; a javasolt szabályozásra vonatkozó hatáselemző rendszer megerősítése és teljes körű bevezetése.

CIPRUS
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:
2. Ciprus jó előrehaladást mutat nemzeti reformprogramjának megvalósításának terén, valamint az Európai Tanács 2006os tavaszi ülésén megfogalmazott négy kiemelt területen. Összességében elmondható, hogy az intézkedések többségének megvalósítása a tervek szerint halad.
3. A nemzeti reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartoznak a következők: előrehaladás a költségvetési
konszolidáció területén; az átfogó kutatási és innovációs rendszer kialakítását célzó új politika; valamint az általában
jó teljesítmény fenntartása a foglalkoztatás területén, amelyet az aktív munkaerő-piaci intézkedések széles köré
támogat.
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4. A ciprusi nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: az
elöregedéshez kapcsolódó kiadások kérdésének kezelése, ahol az intézkedések nem haladnak előre; valamint a fiatalok
rendelkezésére álló munkaerő-piaci lehetőségek további növelése. Ezek figyelembevételével Ciprus számára a következő
intézkedések megtétele ajánlott:

— lépéseket kell tenni a nyugdíj- és az egészségügyi rendszer reformjának megvalósítása érdekében, valamint meg kell
határozni megvalósításuk menetrendjét, a hosszú távú fenntarthatóság javítása céljából,

— meg kell erősíteni az egész életen át tartó tanulást, és tovább kell növelni a fiatalok rendelkezésére álló foglalkoztatási és képzési lehetőségeket a szakképzési, oktatási, képzési és gyakornoki rendszer reformjának felgyorsítása
révén.

5. Ezenfelül Ciprus esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama
alatt: a kockázatitőke-beruházások ösztönzését célzó, valamint a szabályozott szakmai szolgáltatások területén a
versenyt javító intézkedések.

LETTORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Lettország előrehaladást mutat nemzeti reformprogramja megvalósítása terén; különösen igaz ez a mikrogazdaságra és
a foglalkoztatásra. A legfontosabb makrogazdasági kihívásra adott szakpolitikai válaszok azonban kevésbé átfogóak.
Az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésének következtetései tekintetében az előrehaladás vegyes képet mutat. Ami a
foglalkoztatási és növekedési stratégiára épülő kormányzást illeti, a folyamat politikailag a nemzeti reformprogram
elfogadásával láthatóvá vált, és az érdekelt felek bevonásának mértéke is javult.

3. A lett nemzeti reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartozik számos olyan intézkedés, amelyeket az
innovatív kkv-k indulásának és finanszírozásának megkönnyítése érdekében hoztak, ideértve az új garancia- és kockázatitőke-alapok létrehozását is, valamint a vállalatalapítás egyablakos rendszerének támogatása terén történt pozitív
fejleményeket. Lettország ezenfelül foganatosított egy sor olyan intézkedést, amelyek pozitívan járultak hozzá a
munkaerőpiac teljesítményéhez.

4. A lett nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: konkrétabb
intézkedésekre van szükség a makrogazdasági stabilitás biztosítása és a gazdaság túlhevülésének megakadályozása
érdekében; tovább kell fejleszteni a kutatás-fejlesztési stratégiát a prioritások jobb kijelölése és a magánszektor nagyobb
mértékű bevonása érdekében; továbbá hathatósabb intézkedéseket kell foganatosítani a munkaerő-kínálat növelése és a
munkaerő képzettségi szintjének emelése érdekében. Ezek figyelembevételével Lettország számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:

— meg kell őrizni a gazdasági és költségvetési fenntarthatóságot a jelenleginél szigorúbb költségvetési politika alkalmazása révén, amivel részben megelőzhető a gazdaság túlhevülése, valamint a kiadások prioritásainak gondosabb
meghatározása révén,

— gyorsabb előrehaladásra van szükség a kutatás- és innovációs politika reformjának terén annak érdekében, hogy
hatékonyan lehessen teljesíteni a nemzeti reformprogramban megállapított ambiciózus célokat. Vonatkozik ez
különösen a kutatás, valamint az oktatási intézmények és az üzleti szféra közötti együttműködés ösztönzésére,

— intenzívebb erőfeszítéseket kell tenni a munkaerő-kínálat és a termelékenység növelése érdekében a regionális
mobilitás javítása, az oktatási és képzési rendszereknek a munkaerőpiac igényeire való válaszadó képességének
javítása, valamint az egész életen át tartó tanulás rendszerének bevezetése révén.

5. Ezenfelül Lettország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama
alatt: gyorsabb előrehaladás az első alkalmazott felvételével kapcsolatos adminisztratív alakiságok intézése számára
szolgáló egyetlen kapcsolattartási pont létesítésének terén; a vállalkozási ismeretek oktatásának előmozdítása; aktív
munkaerő-piaci politikák folytatása; valamint a gyermekgondozáshoz való hozzáférés javítása.
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LITVÁNIA
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Litvánia jó előrehaladást mutat a nemzeti reformprogram megvalósítása terén, a makro- és mikrogazdaság, valamint a
foglalkoztatás legtöbb szakpolitikai területén. Számos intézkedés azonban még csupán az elméleti szakaszban jár, és
sok mindent kell még tenni a megvalósítás érdekében. Csupán mérsékelt előrehaladásról lehet beszámolni az Európai
Tanács 2006-os tavaszi ülésén elfogadott kötelezettségvállalások teljesítése kapcsán.

3. A nemzeti reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartoznak a következők: nyugdíj-, egészségügyi és adóreform; az út- és vasúthálózat fejlesztése érdekében hozott intézkedések; az aktualizált nemzeti energiastratégia elfogadása; az aktív munkaerő-piaci politika megerősítése, különös tekintettel az új állásrotációs intézkedésekre; valamint az
alapoktatás és a szakképzés modernizálása érdekében tett lépések.

4. A litván nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: további, a
kutatás-fejlesztési célú beruházások növelését célzó intézkedések megerősítése, ugyanis az eddigiek nem tűnnek elégségesnek a megállapított ambiciózus célok eléréséhez; a jelenleginél nagyobb hangsúly helyezése a munkaerő mobilitását elősegítő intézkedésekre; valamint további lépések megtétele az egész életen át tartó tanulásban való részvétel
fokozására, különösen az idősebb munkavállalók esetében. Ezek figyelembevételével Litvánia számára a következő
intézkedések megtétele ajánlott:

— a kutatás-fejlesztési rendszer megerősítésére és a kutatás-fejlesztési célú beruházások terén kitűzött ambiciózus cél
elérésére irányuló erőfeszítései folytatása, az ezt a területet érintő közkiadások emelése és magánberuházások
ösztönzése által,

— a képzett munkaerő kínálatának növelésére tett erőfeszítéseinek fokozása a munka regionális mobilitásának növelése és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése által, különös figyelemmel az idősebb munkavállalók részvételére.

5. Ezenfelül Litvánia esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama
alatt: a makrogazdasági stabilitás növelése és az infláció keretek között tartása; a közvetlen külföldi beruházások
növelése; vállalkozások indításának megkönnyítése; környezetvédelem; a fiatalok foglalkoztatottságának javítása; a
vállalkozási ismeretek oktatásának kiterjesztése; a gyermekgondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségének
növelése; a munkahelyi egészségügy és munkahelyi biztonság helyzetének megerősítése.

LUXEMBURG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Luxemburg nagyon jó haladást ért el a nemzeti reformprogramjának végrehajtása és az Európai Tanács által 2006
tavaszán jóváhagyott intézkedések terén, de további lépéseket kell tennie a 2005-ben felismert gyengeségek orvoslása
érdekében. A bevezetett makrogazdasági intézkedések kilátásba helyezik a költségvetés konszolidációjának és az
infláció csökkentésének lehetőségét. Mikrogazdasági szinten jelenleg bíztató intézkedéscsomagot léptetnek életbe.
Mindamellett nagyobb figyelmet kell fordítani egy monitoringrendszer kialakítására és az éves előrehaladás értékelésére,
valamint meg kell hozni bizonyos intézkedéseket például az induló vállalkozások, valamint a kis- és középvállalkozások támogatása érdekében. Jóllehet sor került bizonyos reményt keltő reformokra a foglalkoztatáspolitikában,
semmilyen új kezdeményezés nem történt az idős munkavállalók fokozottabb munkába állításának előmozdítása
érdekében, és az oktatási rendszer javítására irányuló komolyabb reformoknak még gyakorlati formát kell ölteniük.

3. A nemzeti reformprogram kidolgozásában, megvalósításában és elmélyítésében jelentős helyet foglal el az állam és a
szociális partnerek által kötött, a bérek és a szociális juttatások indexálásának ideiglenes befagyasztásáról szóló
egyezmény, ami csökkentheti a 2002 óta folyamatosan érvényesülő inflációs tendenciákat. Ez a háromoldalú megállapodás rendelkezik egy olyan vállalattámogatási rendszerről is, amely a munkavállalók megtartásának különböző
módozatait támogatja azokban az esetekben, amikor fennáll a létszámleépítés veszélye. Luxemburg a gyermekgondozási lehetőségek fejlesztésében elért komoly eredményeire is büszke lehet. Üdvözlendő továbbá, hogy a K+F területét
kiemelt jelentőségű területként kezelik. Végül: a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében átfogó intézkedéscsomagot
fogadtak el, és az energiaügyekben folytatott stratégia is jó irányban halad.
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4. Ezenfelül Luxemburg esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: az idős munkavállalók foglalkoztatási arányának további növelését célzó stratégia; a különösen a jelenlegi
korai nyugdíjazási rendszer további reformjára irányuló részletes stratégia; további erőfeszítések szükségesek az iskolából való kibukások arányának csökkentésére vonatkozóan, különösképpen a középfokú oktatás területén, valamint az
oktatás különböző típusai közötti átjárhatóság növelésére vonatkozóan; biztosítani kell annak nyomon követését, hogy
a közelmúltban a fiatalok érdekében hozott intézkedések milyen hatással vannak e korosztály munkanélküliségi
adataira; valamint a gazdasági környezet vonzóbbá tétele érdekében, növelni kell a versengő piacok számára nyújtott
támogatást, valamint nagyobb támogatást kell biztosítani az irányelvek átültetésére, és a kis- és középvállalkozások
számára.

MAGYARORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Magyarország csupán korlátozott előrehaladást ért el nemzeti reformprogramja megvalósításának terén. Mindazonáltal
meg kell jegyezni, hogy 2006 októberében Magyarország benyújtotta nemzeti reformprogramjának átdolgozott változatát. A kormány a költségvetési deficit többszöri megugrása után költségvetési kiigazító politikájának jelentős módosítására szorult. Bizonyos reformintézkedések mind a foglalkoztatás, mind a mikrogazdasági politika terén megvalósultak. Mindazonáltal ezeken a területeken, valamint a makrogazdasági stabilitás javításának terén még nagyon sok a
teendő. Korlátozott mértékű haladás észlelhető az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésén elfogadott kötelezettségvállalások teljesítése terén.

3. A nemzeti reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartoznak a következők: a közelmúltban elfogadott kiigazító intézkedések, ideértve a költségvetési bevételek növelését és a kiadások fokozott mértékű visszafogását a költségvetési deficit csökkentése érdekében; a munkanélküli ellátás rendszerének reformja; a foglalkoztatási és szociális
szolgáltatási rendszerek integrációjának irányába tett kezdeti lépések; a piacra lépést akadályozó korlátok feloldása
bizonyos területeken, különösen a gyógyszer-kiskereskedelemben.

4. A magyar nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: a
tervezett költségvetési konszolidációs stratégia megvalósítása, és az államháztartás jelenleg veszélyben lévő hosszú
távú fenntarthatósága alapjainak megteremtése; az aktív munkaerő-piaci politikák elmélyítése; a munkavállalási
ösztönzők bővítése; az oktatás és a képzés minőségének és a munkaerőpiac igényeire való válaszadó képességének
a javítása. Ezek figyelembevételével Magyarország számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:

— folytatni kell az államháztartási hiány és a bruttó adóssághányadok hiteles csökkentése érdekében szükséges
intézkedések megvalósítását, kiemelt hangsúlyt helyezve a kiadási oldalra, ideértve a korábbinál mélyrehatóbb és
átfogóbb kiadási szabályok kialakítását,

— meg kell reformálni a közigazgatást, az egészségügyet, a nyugdíj- és az oktatási rendszert, a hosszú távú költségvetési fenntarthatóság biztosítása és a gazdasági hatékonyság növelése céljából. Ide tartoznak a korengedményes
nyugdíjazás további korlátozását és a rokkantsági nyugdíjazást újonnan igénybe vevők számának további csökkentését, valamint az egészségügy további átalakítását célzó lépések,

— el kell mélyíteni az aktív munka-erőpiaci szakpolitikákat, további munkavállalási és a munkaerőpiacon való tartós
jelenlétre irányuló ösztönzőket kell bevezetni, valamint be kell fejezni a foglalkoztatási és szociális szolgálatok
integrált rendszerének a megteremtését,

— biztosítani kell a magas színvonalú oktatási és képzési rendszerhez való hozzáférést mindenki számára, emelni kell
a képzettségi szintet, és javítani kell az oktatás és képzés reagálóképességét a munka-erőpiaci szükségletekre,
különösen a természettudományi és műszaki végzettséggel rendelkezők elégséges számának biztosítása révén.

5. Ezenfelül Magyarország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: az állami finanszírozású kutatási rendszer reformja; az állami támogatások csökkentése és átirányítása; a
kutatás-fejlesztés, az innováció, valamint az információs és kommunikációs technológia vonatkozásában koherensebb
stratégia kidolgozása; a vállalkozásokat sújtó adminisztratív terhek további csökkentése; a hátrányos helyzetűek
munkaerő-piaci pozíciójának javítása; a be nem jelentett munkavégzés átalakítása legális foglalkoztatássá; a foglalkoztatás terén fennálló tartós regionális egyenlőtlenségek csökkentése; valamint az egész életen át tartó tanulás magyarországi stratégiájának kidolgozása.
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MÁLTA
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:
2. Málta jól halad nemzeti reformprogramja megvalósításának terén. Ezenkívül megfelelő módon teljesíti az Európai
Tanács 2006-os tavaszi ülésén megfogalmazott kötelezettségvállalások nagy részét. Jól halad a megvalósítás üteme a
költségvetés fenntarthatóságának területén, amelyet a kormány a nagyobb növekedés és a bővülő foglalkoztatás,
valamint az euro bevezetése szempontjából nélkülözhetetlen tényezőnek tart. A mikrogazdaság és a foglalkoztatás
területén ugyanakkor szerényebbek a végrehajtási erőfeszítések.
3. A máltai reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartoznak a következők: a közelmúltban meghirdetett
adóreformok; az alapvető kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia folyamatban lévő kidolgozása; a vállalkozási ismeretek fejlesztésének új rendszere; valamint a képzés területén megkezdett ígéretes és átfogó intézkedéssorozat.
4. A nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: a verseny javítása
számos ágazatban, ideértve a szakmai szolgáltatásokat is; az állami támogatások csökkentése és átirányítása; a kutatásfejlesztési célú beruházások felfuttatása; valamint a munkaerő-kínálat javítása. Ezek figyelembevételével Málta számára a
következő intézkedések megtétele ajánlott:
— a folyamatban lévő felülvizsgálatot követően további intézkedéseket kell foganatosítani, ideértve a versenyhivatal
megerősítését is, a verseny intenzívebbé tétele céljából, különösen a szakmai szolgáltatások ágazatában; csökkenteni
kell az állami támogatásokat és azokat horizontális célok felé kell átirányítani, különös tekintettel a kutatásfejlesztésre,
— fokozni kell az arra vonatkozó erőfeszítéseket, hogy a munkaerőpiacot minél több ember és különösen a nők
számára vonzóvá tegyék, és intenzívebb erőfeszítéseket kell tenni a be nem jelentett munka problémájának kezelése
érdekében, valamint további lépéseket kell tenni a juttatási rendszer terén a munkavégzés vonzóbbá tétele érdekében.
5. Ezenfelül Málta esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama
alatt: az egészségügyi reform elhalasztott lépéseinek megvalósítása és elmélyítése; a szisztematikus hatáselemzés bevezetése és a szabályozás leegyszerűsítése irányában tett előrehaladás felgyorsítása; a kutatás-fejlesztési kiadások pontosabb számontartása; Málta összekapcsolása az európai energiahálózattal; építeni kell továbbá az oktatási ismeretek
emelése terén elért eredményekre és vissza kell szorítani a korai iskolaelhagyást; valamint növelni kell az idősebb
munkavállalók foglalkoztatottsági arányát, miközben a közszférában dolgozók számának csökkentése céljával történő
korengedményes nyugdíjazást el kell kerülni.

HOLLANDIA
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:
2. Hollandia jó eredményeket ért el nemzeti reformprogramjának megvalósítása terén. Ugyan makrogazdasági téren
mutatkoznak bizonyos kockázatok, különösen fennáll a bérinflációnak, a háztartások eladósodásának és a munkaerőpiac szűkülésének a veszélye, összességében azonban a szakpolitikai keret megfelelő. Hollandia mikrogazdasági téren
általánosságban jelentős léptekkel halad előre. Amíg azonban a kutatás-fejlesztés és az innováció fellendítését célzó
politikák kialakítására sor került, számos tennivaló marad a kormány által kitűzött ambiciózus kutatás-fejlesztési
célkitűzésekre tekintettel. A foglalkoztatás területének általános képe szintén pozitív, magas foglalkoztatottsági arányok
tapasztalhatók a legtöbb csoport esetében, a munkaerő-kínálat javítása érdekében azonban további intézkedéseket kell
tenni, különösen a nők, a hátrányos helyzetű csoportok és az idősebb munkavállalók esetében. Hollandia jelenleg is
folytatja nemzeti reformprogramja megerősítését annak érdekében, hogy meg tudjon felelni az Európai Tanács 2006-os
tavaszi ülésén elfogadott kötelezettségvállalásainak, azonban további lépések megtételére is szükség van, különösen
annak érdekében, hogy az első alkalmazott felvételére alkalmas egyablakos közigazgatási ügyintézőhely kialakításra
kerüljön.
3. A holland nemzeti reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartoznak a következők: a verseny fokozását
elősegítő intézkedések; a standard költségmodell alkalmazása az adminisztratív terhek mérésére, valamint az innovációs
jegyek rendszere, a többi tagállam széles körben átvette mind a modellt, mind a rendszert; a nyugdíj-, az egészségbiztosítási és a rokkantnyugdíj-rendszer megreformálását célzó intézkedések; az oktatási ismeretek szintjének
emelését, az egész életen át tartó tanulás kiterjesztését, valamint az oktatás és a munkaerőpiac közötti hatékonyabb
kapcsolódási pontok megteremtését célzó reformok.
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4. A holland nemzeti reformprogramban a munkaerő-kínálat növeléséhez kapcsolható szakpolitikai terület kihívásaival
kell kiemelten foglalkozni. Ezek figyelembevételével Hollandia számára ajánlott:
— további intézkedéseket tenni a munkaerő-kínálat javítása érdekében, különösen az idősebb munkavállalók, a nők és
a hátrányos helyzetű csoportok esetében.

5. Ezenfelül Hollandia esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama
alatt: a magánszektor kutatás-fejlesztési kiadásainak növelését célzó intézkedések; az első alkalmazott felvételére
alkalmas egyablakos közigazgatási ügyintézőhely kialakítása, továbbá amennyiben a már meghozott intézkedések
időközben nem eredményezik a gazdaságban ledolgozott összesített munkaórák számának jelentős emelkedését,
meg kell fontolni további ösztönzők bevezetését is.

AUSZTRIA
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Ausztria jó eredményeket ért el nemzeti reformprogramjának megvalósítása terén, különösen a mikrogazdaság területén, ahol általánosságban jelentős mennyiségű intézkedés végrehajtására került sor, ami alól csak a szolgáltatások
terén folyó verseny képez kivételt. A makrogazdasági stabilitás megalapozott, annak ellenére, hogy további lendületre
van szükség az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát fenyegető kockázatok további sikeres kezelése érdekében.
Általánosságban ugyancsak megfelelő előrehaladás mutatkozik a foglalkoztatáspolitika területén, több területen
azonban még számos teendő akad. Összességében Ausztria megfelelőképpen reagál az Európai Tanács 2006-os tavaszi
ülésén elfogadott következtetésekre.

3. Az Ausztria által végrehajtott reformok legígéretesebb területei közé tartozik a megújuló energiaforrások bővülő
használata, amely mások számára is ösztönzésül szolgálhat. Egy másik területként Ausztriának a kkv-k adminisztratív
költségeinek csökkentésére irányuló erőfeszítéseit lehet említeni. Ausztria továbbá eredményeket ért el a 3 %-os
kutatás-fejlesztési célkitűzés tekintetében, többek között a tudomány és az ipar közötti együttműködés kivételesen
ígéretes modelljei révén.

4. Az osztrák nemzeti reformprogramban jelenleg a munkaerő-kínálat idősebb munkavállalók tekintetében való bővítéséhez, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok szakképzettségének fejlesztéséhez kapcsolódó szakpolitikai területtel kell
kiemelten foglalkozni. Ezek figyelembevételével Ausztria számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:
— azon ösztönzők javítása, amelyek az idősebb munkavállalók számára vonzóvá teszik a munkában maradást,
különösen a munkához kapcsolódó képzésnek kiemelt figyelmet szentelő, az egész életen át tartó tanulás átfogó
stratégiájának végrehajtása, valamint az adókedvezmény-rendszer megreformálása révén; és a rászoruló fiatalok
oktatási feltételeinek javítása.

5. Ezenfelül Ausztria esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama
alatt: 2008-ra a célként kitűzött kiegyensúlyozott költségvetés elérése; a verseny növelése a szolgáltatások terén; a
vállalkozói kultúra megerősítése; további kibocsátáscsökkentési szakpolitikák és intézkedések meghatározása; a nemi
szegregáció kezelése a munkaerőpiacon, ideértve a gyermekgondozás hozzáférhetőségének javítását.

LENGYELORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Lengyelország korlátozott mértékű haladást ért eddig el nemzeti reformprogramja megvalósítása terén. Számos jel
mutat arra, hogy Lengyelország erőteljes haladásnak indult a mikrogazdasági ágazatban, több intézkedés megvalósítása
azonban még csupán a korai szakaszban tart. A foglalkoztatási reformok határozottabb megvalósítása szükséges. Az
államháztartási reformok késedelmesek, Lengyelország azonban megfelelő irányban tervezett intézkedéseket. Eddig az
Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésén elfogadott kötelezettségvállalásokra csak korlátozott mértékű szakpolitikai
reagálás történt.
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3. A lengyelországi reformintézkedések közül a legígéretesebbek az adórendszerben végrehajtott egyszerűsítések, a kifejezetten a jobb jogalkotásra vonatkozó stratégia kidolgozása, valamint a kkv-k finanszírozáshoz való hozzáférésének
javítása érdekében tett lépések.

4. A lengyel nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: a
költségvetés konszolidációja; a hálózati iparágakban folyó verseny előmozdítása; a kutatás-fejlesztés mennyiségének
növelése és minőségének javítása; az aktív munkaerő-piaci politikák szélesebb körűvé és hatékonyabbá tétele; a
humántőke és a munka vonzerejét növelő ösztönzők javítása. Ezek figyelembevételével Lengyelország számára a
következő intézkedések megtétele ajánlott:

— a költségvetési konszolidáció érdekében tett intézkedések folytatása, és a nominális költségvetési deficit „rögzítésnek” (hiány-határérték) a kiadások szabályozása fokozását szolgáló további mechanizmusokkal való kiegészítése,

— a hálózati iparágakban folyó verseny kereteinek javítása, többek között a szabályozók szerepének felülvizsgálata
révén,

— a közkutatási ágazat reformjának végrehajtása a kutatás és fejlesztés, valamint az innováció fellendítésének céljából,
a magánszektor kutatás-fejlesztési keretének javítása, ezáltal a közvetlen külföldi beruházások előnyeinek maximális
kiaknázása,

— a közfoglalkoztatási szolgálatok reformjának végrehajtása az aktív munkaerő-piaci szakpolitika szintjének és hatékonyságának növelése érdekében, különösen az idősebbek és a fiatalok tekintetében; a munkára nehezedő adóteher
csökkentése és a juttatások rendszerének felülvizsgálata a munkát vonzóvá tevő ösztönzők javítása érdekében, a
felnőtteknek az egész életen át tartó tanulásban való részvétele növekedését és az oktatási és képzési rendszernek a
munkaerő-piaci igényekre tekintettel történő korszerűsítését célzó szakpolitikák kidolgozása.

5. Ezenfelül Lengyelország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram
időtartama alatt: a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése; a környezetvédelem hatékonyságának javítása; az állami
támogatások további csökkentése és átirányítása; a pénzügyi ágazatban folyó verseny hatékony keretének biztosítása;
az energiapiaci liberalizáció folyamatának határozott folytatása; a vállalatok bejegyzési eljárásának felgyorsítása; valamint annak biztosítása, hogy a kohéziós szakpolitikai eszközök támogassák a végrehajtási jelentésben kiemelt strukturális intézkedéseket, a növekedés, a versenyképesség, a foglalkoztatás és a társadalmi kohézió fokozásához való
hozzájárulás céljából. Valamennyi 2010-es kutatás-fejlesztési célú átfogó beruházás számára stabil és reális célt kell
meghatározni.

PORTUGÁLIA
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Portugália jó eredményeket ért el nemzeti reformprogramjának megvalósítása terén, különösen a makro- és mikrogazdaság területén. A foglalkoztatással összefüggő szakpolitikák terén szintén előrehaladás volt tapasztalható, különösen az oktatás és a képzés reformját illetően, az új lehetőségek programja keretében, azonban a munkaerőpiachoz
történő alkalmazkodás és a munkaerő-piaci rugalmas biztonság kérdésének kezelése még nem valósul meg teljeskörűen. Az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésén elfogadott kötelezettségvállalások teljesítése általában jól halad.
Számottevő további erőfeszítésre van szükség valamennyi szakpolitikai területen annak érdekében, hogy a program
minden célja teljesüljön, tekintettel azok ambiciózus céljaira, valamint Portugália kiindulási helyzetére.

3. A portugáliai reformfolyamat fontos erősségei közé tartozik a közigazgatás átfogó, már megkezdett reformja, az egy
órán belüli vállalkozásindítást elősegítő intézkedések, az öregségi nyugdíjrendszer kiigazítása és az egészségügy átfogó
konszolidációjára irányuló intézkedések, valamint a fiatalok és a felnőttek képzettségi szintjének emelését célzó
intézkedések. A kutatás-fejlesztés megszilárdítását célzó erőfeszítések megerősítésére és koherens stratégiába szervezésére került sor az ambiciózus technológiai terv révén. Kiterjedt reformok végrehajtása folyik az oktatási és képzési
ágazatban is, lépések történnek különösen a fiatalok írás-olvasási szintjének emelése, valamint a nemzeti iskolahálózat
racionalizálása és a nemzeti szakképzési rendszer megerősítése érdekében.
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4. A portugál nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: az
oktatási színvonal emelése és az egész életen át tartó tanulás javítása; a munkaerőpiac alkalmazkodóképességének
javítása és a szegmentáció kezelése. E kérdéseket a közigazgatási reform további eredményeinek összefüggésében és a
társadalmi transzferekkel kapcsolatos kiadások ellenőrzése mellett kell kezelni. Ezek figyelembevételével Portugália
számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:

— a költségvetési egyensúlyhiány folyamatban lévő korrekciója és a közigazgatási reform összefüggésében, az állami
kiadásoknak a potenciális növekedést jobban elősegítő célokra való átirányítása a közkiadások összessége feletti
szigorú ellenőrzés fenntartása mellett,

— intézkedések foganatosítása a fiatalok képzési szintjének jelentős emelése érdekében, valamint olyan szakképzési
rendszer kialakítása, amely érzékenyen reagál a munkaerőpiac igényeire, és a „nemzeti szakképzési keret” létrehozatalára irányuló, nemrégiben tett javaslatra épül,

— a foglalkoztatásvédelem korszerűsítése, ideértve a rugalmasságot és a biztonságot előmozdító jogszabályokat is a
munkaerőpiac nagyfokú szegmentációjának csökkentése érdekében.

5. Ezenfelül Portugália esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama
alatt: az ígéretes technológiai terv teljes körű megvalósításának, a kutatás és az ipar közötti kapcsolatok megszilárdításának és a magánszektor részvétele megerősítésének a biztosítása; az energia és a pénzügyi szolgáltatások piacán a
hatékony verseny biztosítása; a kibocsátások csökkentése; az uniós jogszabályok nemzeti jogba történő átültetése terén
mutatkozó elmaradás csökkentése; valamint a társadalmi kohéziót aláásó tényezők kezelése.

SZLOVÉNIA
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Szlovénia jó eredményeket ért el nemzeti reformprogramja megvalósítása terén. Szlovénia megfelelő intézkedéseket
hoz egyes kulcsfontosságú területeken, úgymint a vállalkozói hajlandóság és a jobb szabályozás területén. Szlovénia
már megkezdte a foglalkoztatási szakpolitikák lényegesebb reformjainak többségét, kiaknázva a viszonylag kedvező,
növekedést mutató makrogazdasági környezet által kínált feltételeket. Az állami kiadások reformja terén néhány – az
állami kiadások csökkentését célzó – intézkedés elfogadásra került. Ugyanez mondható el a mikrogazdaság terén az
innováció és a verseny keretének fejlesztése terén elért haladásról. Ami a munkaerő-piacot illeti, az aktív öregedésre
vonatkozó stratégia megvalósításának, valamint a fiatalok munkába állása előtt álló akadályok lebontásának terén az
előrehaladás eddig nem volt elég gyors. Az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésén megfogalmazott kötelezettségvállalások végrehajtása mérsékeltnek mondható.

3. A nemzeti reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartoznak a következők: a költségvetési reform érdekében
tett erőfeszítések; a vállalkozói hajlandóság ösztönzése érdekében hozott különféle intézkedések; az állami pénzeszközök portfolióberuházókká való jelenleg folyó alakítása; az állami támogatások részesedésének csökkentése a
GDP-ben; valamint az energiapiacok teljes liberalizációja és a második piaci szereplő létrehozása felé tett lépések.

4. A szlovén nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: a hosszú
távú költségvetési fenntarthatóság javítása, valamint az idősebb munkavállalók foglalkoztatottsági arányszámának
növelése; ezenfelül a foglalkoztatáspolitika aktivációs és prevenciós vetületeinek megerősítése, amely szakpolitika
jelenleg lassan reagál a munkaerőpiac gyorsan változó körülményeire. Ezek figyelembevételével Szlovénia számára a
következő intézkedések megtétele ajánlott:

— a nyugdíjreform megerősítését, valamint az aktív öregedést célzó további intézkedések meghozatala az idősebb
munkavállalók foglalkoztatottsági arányának növelése és a hosszú távú fenntarthatóság javítása érdekében;

— a foglalkoztatási szolgálatok javítása a rugalmasabb szerződéses formákra való áttérésre, valamint a juttatások már
megnövelt feltételességére figyelemmel, kiemelt prioritást biztosítva a munkanélküliség korábbi szakaszában
történő szolgáltatásnyújtásnak.
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5. Ezenfelül Szlovénia esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama
alatt: konkrét és kivitelezhető célok meghatározása a kutatás-fejlesztési beruházásokra vonatkozóan; az újonnan
felállított Növekedési Hivatal és a Szlovén Technológiai Ügynökség szerepének megerősítése; a szellemi tulajdonjogok
védelmét szolgáló jogi keret érvényesítésének megerősítése; a verseny javítása, különösen a szabályozott szakmai
szolgáltatások terén, továbbá Versenyhivatal hatékonyságának javítása; a környezetvédelmi technológiák megfelelőbb
előmozdítása és az energiahatékonyság javítása; a vállalkozások beindításához szükséges idő lerövidítése és az ehhez
kapcsolódó költségek csökkentése; a szegmentáció csökkentése és a fiatalok munkaerő-piaci integrációja; az oktatási
rendszer és a munkaerőpiac kapcsolatának megerősítése.

SZLOVÁKIA
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Szlovákia előrehaladást mutat nemzeti reformprogramja megvalósítása terén. Továbbra is érvényben maradnak
azonban bizonyos fontos kihívások, valamint további intézkedések szükségesek, különösen mikrogazdasági és foglalkoztatottsági téren. Az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésén elfogadott kötelezettségvállalások teljesítése terén elért
eredmények továbbra is vegyes képet mutatnak.

3. A nemzeti reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartoznak a következők: a vállalkozói környezet javítását és
az információs társadalom kialakítását célzó szakpolitikákból fakadó előnyök már érezhetőek; a foglalkoztatás növekedését új adózási ösztönzők, a mobilitást segítő intézkedések és bizonyos hátrányos helyzetű csoportok számára
nyújtott szolgáltatások javulása is erősíti; a felsőfokú oktatás reformjának előrehaladása, az információs és kommunikációs technológiák használatának támogatását célzó új intézkedések, valamint a hátrányos helyzetű gyermekeknek az
oktatási rendszerbe történő integrációja.

4. A szlovák nemzeti reformprogramban az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: a
költségvetési konszolidáció összefüggésében több erőforrás átirányítása kutatás-fejlesztési, innovációs és oktatási
célra, és ezeken a területeken világos stratégiák és prioritások meghatározása; a szakismeret és az egész életen át
tartó tanulás javítására irányuló fellépések megerősítése; valamint a hosszú távú munkanélküliség csökkentése érdekében tett további erőfeszítések, különösen a kiszolgáltatott csoportok körében, ideértve a roma kisebbséget is. Ezek
figyelembevételével Szlovákia számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:
— a kiadások átcsoportosítása a kutatás-fejlesztésre és oktatásra, valamint a kutatási intézmények és az üzleti szféra
közötti szoros összekapcsolódásokkal rendelkező koherens kutatás-fejlesztési és innovációs nemzeti stratégia kidolgozásának befejezése,
— az egész életen át tartó tanulás stratégiájának elfogadása az oktatás és képzés valamennyi rendszerében és szintjén,
amely megfelel a munkaerőpiac és az egyének szükségleteinek, és javítja a szakképzettség és a szakismeretek
szintjét, továbbá a felsőoktatás reformjának az alap- és középfokú oktatási reformjával történő kiegészítése,
— a hosszú távú munkanélküliség kezelésére irányuló átfogó stratégia kidolgozása, különösen a leginkább kiszolgáltatott csoportokra irányuló célzott, aktív munkaerő-piaci szakpolitikák kidolgozása által.

5. Ezenfelül Szlovákia esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama
alatt: az információs és kommunikációs technológiákra vonatkozó további erőfeszítések, különös tekintettel a szélessávú infrastruktúrára; a jobb szabályozás rendszerének javítása; a nemek közötti bérszintkülönbség kérdésének megoldása; valamint aktív időskori stratégia kialakítása az idősebb munkavállalók foglalkoztatottságának növelése érdekében.

FINNORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Finnország nagyon jó eredményeket ért el nemzeti reformprogramjának megvalósítása terén. Finnország összességében
jól teljesíti az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésén elfogadott kötelezettségvállalásokat is. Különösen kiemelendő a
kkv-k üzleti környezetének javítása terén elért haladás.
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3. A finn nemzeti reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartoznak a következők: a nyugdíjazás időpontjának
későbbre tolódását célzó további intézkedések, amelyek kiegészítik az államháztartás fenntarthatóságának megerősítését és Finnországnak az elöregedő társadalom hatásaira való felkészítését célzó, meglévő átfogó fellépéseket; jelentős
intézkedések sorozata Finnország kiváló tudásbázisának továbbfejlesztésére.

4. Ezenfelül Finnország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: az egyes szolgáltatási ágazatokban tapasztalható verseny és a termelékenység javítását célzó reformok
végrehajtása egyszerűsítve a felvételi eljárásokat a vállalkozások számára; a helyi béralku-rendszerek ösztönzése; valamint a munkaerőpiac szűk keresztmetszetei jelentette problémák kezelése, különösen a strukturális munkanélküliség
magas arányának kezelését célozva, leginkább az alacsony képzettségű munkavállalók – köztük a fiatalok – munkanélküliségét.

SVÉDORSZÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Svédország nagyon jó eredményeket ért el az új kormány által felülvizsgált nemzeti reformprogramja megvalósítása
terén. Az Európai Tanács 2006-os tavaszi ülésén elfogadott kötelezettségvállalásai nagy részét jól teljesíti. A stabilitásra
irányuló makrogazdasági keretrendszer megfelelő és jól teljesít. Jelentős erőfeszítésekre kerül sor a munkavállalás
ösztönzése érdekében. További intézkedések szükségesek a szolgáltatások területén folyó verseny erősítése céljából.

3. A nemzeti reformprogram és megvalósítása erősségei közé tartoznak a következők: a kutatás-fejlesztésbe történő
állami beruházás jelentős növelése és az innovációt ösztönző intézkedések előterjesztése terén elért eredmények; a
vállalkozói szellem erőteljes ösztönzése; Svédországnak az Unión belül a legjobbak közé tartozó teljesítménye a
fenntartható energiafelhasználás ösztönzése terén; a munkaerő-kínálat növelése terén elért eredmények; a vállalkozások
működtetésének egyszerűbbé és nyereségesebbé tételét célzó intézkedések bizonyos adók fokozatos megszüntetése és
az adminisztratív terhek csökkentése révén; valamint a munkavállalást vonzóbbá tévő ösztönzőkre irányuló javaslatok,
különösen a munkabéreket terhelő adók és a juttatási rendszer megváltoztatása.

4. Ezenfelül Svédország esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram időtartama alatt: a verseny növelését célzó további szabályozási intézkedések hozatala, különösen a szolgáltatások terén; a
hatásvizsgálati rendszerrel kapcsolatos, sürgősséggel tervezett javítások végrehajtása; koherensebb megközelítés alkalmazása a jobb szabályozás tekintetében, a munkaerő-kínálat és a ledolgozott órák számának növelését szolgáló
stratégia, többek között a munkavállalást vonzóbbá tévő ösztönzők javítására tett javaslatok végrehajtása által, valamint
a bevándorlók és a fiatalok foglalkoztatottsági arányának növelésére és a betegségi ellátásokban részesülők reintegrálására irányuló következetesebb intézkedések meghozatala.

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Az Egyesült Királyság jó eredményeket ért el nemzeti reformprogramjának megvalósításában és az Európai Tanács
2006-os tavaszi ülésén elfogadott kötelezettségvállalások terén. Megfelelő mértékű előrehaladás tapasztalható valamennyi szakpolitikai területen, különösen a mikrogazdaság és a foglalkoztatás terén. Makrogazdasági téren elkezdődött
a költségvetés konszolidációja, és készen állnak a költségvetés további konszolidációjára vonatkozó tervek, amelyeket
végre kell hajtani; valamint a nyugdíjreformra vonatkozó tervek készültek, a jogszabálytervezet már a Parlament elé
került. Az Egyesült Királyságban komoly erőfeszítések történtek az érdekeltek bevonása érdekében.

3. Az Egyesült Királyságban zajló reformok végrehajtásának erősségei közé tartozik különösen a vállalkozói szellem
ösztönzése, a jobb szabályozás előmozdítása és a jóléti rendszer reformja. Számos egyéb sikeres reformintézkedésre
került sor, így az energiapiac megnyitására, a közlekedési infrastruktúrába történő beruházások növelésére, valamint
újszerű díjpolitika bevezetésére, például a londoni közúti csúcsforgalmi díj bevezetésére. Ezenfelül az Egyesült Királyság
innovatív reformokba kezdett a közkiadások minőségének javítása érdekében; ezek még a megvalósítás szakaszában
vannak.
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4. Az EK nemzeti reformprogramjában az alábbi szakpolitikai területek kihívásaival kell kiemelten foglalkozni: az alap- és
középfokú szakképzettség szintjének javítása a többi gazdasághoz viszonyítva; további intézkedések a munkaerő-piaci
hátrány és a munkaerőpiacról történő kizáródás kezelése érdekében. Ezek figyelembevételével az Egyesült Királyság
számára a következő intézkedések megtétele ajánlott:

— a termelékenység növelése érdekében emelni kell az alap- és a középfokú képzettséget – ezzel a kérdéssel a
közelmúltban a szakképzésről készült Leitch-jelentés foglalkozik, valamint a leginkább hátrányos helyzetűek foglalkozatási kilátásainak további javítása.

5. Ezenfelül az Egyesült Királyság esetében fontos lesz a következő területekre összpontosítani a nemzeti reformprogram
időtartama alatt: a nyugdíjreformra vonatkozó jelenlegi javaslatok hatékony végrehajtásának biztosítása; a lakáspiaci
kínálat fokozatos növelése, a lakásárakkal kapcsolatos nyomás középtávú csökkentése érdekében; a tudománypolitikai
és innovációs stratégia végrehajtása, a kutatás-fejlesztési beruházások közbenső szintjének és minőségének 2010-re
vonatkozó meghatározása, és a beruházási ösztönzők további megerősítését, valamint a magánszektor bekapcsolódásának növelését célzó intézkedések; valamint a gyermekgondozáshoz való hozzáférés további javítása.

AZ EURO-ÖVEZET TAGÁLLAMAI
1. A Bizottságnak az elért eredményekről szóló, 2007. évi éves jelentése II. részének elemzése alapján, valamint az
„Integrált iránymutatások a növekedésről és foglalkoztatásról” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően az
alábbi következtetések levonása indokolt:

2. Az euro-övezet tagállamainak végrehajtási jelentései azt mutatják, hogy összességében jó eredményekről beszélhetünk,
ami a számos országban tapasztalható jelentős léptékű intézkedések eredménye. Mivel az euro-övezet saját lehetőségeinek megfelelően növekszik, a munkaerőpiacon pozitív fejlemények történtek – ahogy azt a munkanélküliség
csökkenő aránya és a növekvő foglalkoztatás jelzi – és számos reform van folyamatban, a hosszabb gazdasági
fellendülés kilátásai jelentősen javultak. E jobb gazdasági helyzet bizonyos mértékig a múltbéli strukturális reformoknak
köszönhető. A lendületet fel kell használni a reform és a költségvetési konszolidációs stratégiák végrehajtásának
szigorú folytatására. A közös valuta által teremtett szorosabb gazdasági és pénzügyi kölcsönös függés szükségessé
teszi, hogy az euro-övezetben található tagállamok ambiciózus politikákat hajtsanak végre, amelyek azon túlmenően,
hogy a növekedési potenciál növelésére irányulnak, a monetáris unión belüli kiigazítás zavartalan működését biztosító
intézkedéseket is tartalmaznak. Ezzel összefüggésben a gazdaságpolitikákat hatékonyan össze kell hangolni az euroövezet szintjén. Ez segítené az egyes tagállamok szakpolitikai intézkedéseinek előmozdítását, amelyek célja a költségvetési fegyelem és a strukturális reformok megvalósítása. Erre a gazdaság növekedési potenciáljának növelése, az euroövezet aszimmetrikus megrázkódtatásokkal szembeni ellenálló képességének javítása, és ezáltal az árstabilitásnak az
euro-övezet gazdasági dinamizmusának növelése mellett történő megőrzése érdekében van szükség.

3. Az euro-övezetben található tagállamok nemzeti reformprogramjai megvalósításának erősségei közé tartozik, hogy
olyan ígéretes reformok kezdődtek meg vagy vannak tervezési fázisban, amelyek célja a munkaerő jobb hasznosítása és
termelékenysége, a kutatás-fejlesztés és az innováció fellendítése, a humántőke fejlesztése és a vonzóbb üzleti
környezet kialakítása, különösen a versenyképesség növelését és a szabályozás további javítását célzó szakpolitikák
révén. A nemzeti reformprogramok következetes és ambiciózus, átfogó politikai keretbe való helyezése további erőt
adhat azoknak.

4. Az euro-övezetben található minden egyes tagállam számára megfogalmazott, nemzeti reformprogramjaik alapján
kialakított szakpolitikai következtetésekre alapozva azt mondhatjuk, hogy az euro-övezet valamennyi országa számára
azon szakpolitikai területeken van szükség a legsürgősebb intézkedésekre, amelyek javíthatják a GMU működését, és
hozzájárulhatnak az infláció, a versenyképesség és a növekedés terén tartósan fennálló különbségek kezeléséhez. A
költségvetést illetően, jóllehet a hiány csökkentése terén sikerül eredményeket elérni, néhány országnak fel kell
gyorsítania a költségvetés strukturális konszolidációjának ütemét, és folytatnia kell a reformokat a nyugdíj- és
az egészségügyi rendszer terén az elöregedő társadalom költségvetési hatásainak sikeres kezelése érdekében. Ezen
túlmenően javítani kell az államháztartás minőségét – különösen a termelékenység és az innováció fokozásának
szándékával –, hozzájárulva ezáltal a gazdasági növekedéshez és a költségvetés fenntarthatóságához. A GMU dinamikusabb és hatékonyabb belső kiigazítási mechanizmusainak biztosítása érdekében a versenyképesség és a liberalizáció
fokozása révén javítani kell a piacok működését, nevezetesen biztosítani kell a termelési tényezők jobb mobilitását, az
áraknak és béreknek a megrázkódtatásokhoz való gyorsabb alkalmazkodását, valamint a kereskedelem erősebb integrációját. Fontos elősegíteni az innovációt és a termelékenység növekedését. Egy monetáris unióban a béreknek a
stabilitáshoz hozzájáruló növekedésére irányuló szilárd elkötelezettség a versenyképesség és foglalkoztatás közepes
és hosszú távú biztosítása érdekében is fontos. Ezért folytatni kell az ár- és (a köz- és magánszférában) bérmegállapítás
működésének rendszeres felülvizsgálatát. Az euro-övezet országaiban nagyobb figyelmet kell fordítani a munkaerő
mobilitására. A pénzügyi és a termékpiacok kulcsfontosságú szerepet játszanak a belső kiigazítás egyenletesebbé
tételében. Az euro-övezet számára különös jelentőséggel bír a soron következő belső piaci felülvizsgálat, valamint a
szolgáltatási irányelv gyors végrehajtása és a pénzügyi szolgáltatások cselekvési tervének teljes mértékű végrehajtása. A
szolgáltatási piacokon a versenyképesség javulása hozzájárulhat a GMU-n belüli kiigazítás zökkenőmentessé tételéhez.
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Ezek figyelembevételével az euro-övezet tagállamai számára – az országspecifikus ajánlásokban szereplő intézkedések
mellett – a következő intézkedések megtétele ajánlott:
— a ciklikusságból adódó kedvező feltételek kiaknázása annak érdekében, hogy a középtávú céljuk felé tartva ambiciózus költségvetési konszolidációra törekedjenek vagy hajtsanak végre a Stabilitási és Növekedési Paktummal
összhangban, ezáltal viszonyítási alapként legalább a GDP 0,5 százalékát kitevő strukturális kiigazítás elérésére
törekedve,
— az államháztartás minőségének javítása a közkiadások és az adózás felülvizsgálata révén – a termelékenység és az
innováció fokozásának szándékával –, hozzájárulva ezáltal a gazdasági növekedéshez és a költségvetés fenntarthatóságához,
— a verseny növekedését eredményező intézkedések hatékony végrehajtása, különösen a szolgáltatások területén,
továbbá olyan, az eddiginél intenzívebb intézkedések foganatosítása, amelyek segítik a pénzügyi piacok teljes
integrációját, és fokozzák a versenyt a lakossági pénzügyi szolgáltatások piacán,
— a munkaerőpiacok rugalmasságának és biztonságának javítása, többek között a bér- és a termelékenységváltozások
hatékonyabb összehangolása, a foglalkoztatásvédelem és a biztonság piaci kiegyensúlyozása révén, valamint olyan
intézkedések foganatosítása által, amelyek elősegítik a munkaerőnek az országhatárokon átnyúló és a foglalkozások
közötti mobilitását.
5. Tekintettel az egyes nemzeti politikák és helyi intézkedések egymásba fonódására és szinergiáira a monetáris unión
belül, az euro-övezethez tartozó tagállamoknak szakpolitikáik hatékony összehangolására kell törekedniük, különösen
az Euro-csoport keretei között, valamint – adott esetben és a korábbi megállapodásokkal összhangban – a nemzetközi
fórumokon is. Ez jelentősen hozzájárulhat a szakpolitikai kihívások sikeres kezeléséhez az euro-övezeten belül és a
globális gazdaságban egyaránt. Az euro-övezethez tartozó tagállamok felkérést kapnak ezen ajánlásoknak a nemzeti
politikáikban való figyelembevételére. Az Euro-csoport rendszeresen felül fogja vizsgálni az ajánlások végrehajtását.
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