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HOVEDPUNKTER 

 Europakommisjonens arbeid i 2014 vil preges av valg av nytt Europaparlament i mai og at 

Europakommisjonens (KOM) mandat går ut 31. oktober det samme året. 

 Videre styrking av økonomisk og monetær union (ØMU) og banksektoren, implementering av 

«Single Supervisory Mechanism» (SSM) og enighet om en felles kriseløsningsmekanisme for 

banker (Single Resolution Mechanism, SRM) og fortsatt arbeid mot skatteunndragelse.  

 Økt investering i innovasjon og forskning, ferdigstilling av det indre marked for tjenester og 

energi, forenkling av regelverk (REFIT) og finansiering for små og mellomstore bedrifter, 

vedtak av forslag for et felles telekommunikasjonsmarked samt de nye programmene finansiert 

av EUs langtidsbudsjett (Multiannual Financial Framework, MFF) er tiltak som skal bidra til 

sysselsetting og smart, inkluderende og bærekraftig vekst.  

 Full integrering av politi og rettssamarbeid i EUs lovverk fastsatt til slutten av 2014, bedre 

sikring av yttergrensene og forslag om en mer aktiv europeisk påtalemyndighet (EPPO) på 

områder som påvirker økonomiske interesser. 

 Fortsatt engasjement i Vest-Balkan og Tyrkia, signering av avtaler med Ukraina, Moldova og 

Georgia og videre arbeid for å sikre demokratisk utvikling i sørlige nabolag. 

 Fremme europeiske interesser gjennom å opprettholde tempoet i internasjonale 

nøkkelforhandlinger om klima og handel, blant annet «Transatlantic Trade and Investment 

Partnership» (TTIP) forhandlingene med USA.  

 

NØKKELUTFORDRINGER FOR 2014 

 Sluttføre forhandlingene mellom Europaparlamentet og Rådet for den europeiske union i tidlig 

2014 på en rekke eksisterende forslag for å styrke vekst og skape arbeidsplasser.  

o For eksempel moderniseringen av anskaffelsesreglene og direktivet om 

erstatningssøksmål ved overtredelse av konkurransereglene.  

 Implementere lovgivning som allerede er vedtatt.  

o Den nye generasjonen av handlingsprogrammer som støttes av EUs langtidsbudsjett 

(MFF) er prioritert.  

 Fortsette arbeidet med en rekke nøkkelprosesser:  

o Fremme Europa 2020-målsettingene gjennom Det europeiske semester 

o Konsolidere fremgangen innen økonomisk styring 

o Rapportere på fremgangen hva gjelder økonomisk, sosial og territorial samhørighet 

o Ta videre den årlige utvidelsespakken og naboskapspolitikken 

o Gjennomføre det digitale indre marked og den digitale agenda 

 

NØKKELPRIORITERINGER FOR 2014 

Økonomisk og monetær union 

 Styrking av økonomisk styring og fullføring av bankunionen, og den sosiale dimensjon av 

ØMU.  
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 Koordinering av økonomisk politikk i Det europeiske semester styrkes og skal bidra til at 

nasjonale budsjetter er i tråd med de finanspolitiske målsettingene i Euroområdet. 

 Implementere et felles banktilsyn (SSM) og enighet om en felles kriseløsningsmekanisme for 

banker (Single Resolution Mechanism).  

 Forbedre og styrke finansieringen av realøkonomien og utvikle finansielle instrumenter for å 

maksimere effekten av EUs budsjett.  

 Intensivere kampen mot svart arbeid, skatteomgåelse og skatteunndragelse.  

 

Smart, bærekraftig og inkluderende vekst 

 MFF-programmene er utformet for å støtte prioriteringene i Europa 2020 og inkluderer tiltak for 

å øke investering, fremme sysselsetting og sosial inkludering, utvikle menneskelig kapital og 

prioritere reformer med en direkte innvirkning på vekst og jobber.  

o Bekjempelse av ungdomsledighet prioritert, bl.a. gjennom implementering av 

ungdomsgarantien (Youth Guarantee).  

o Utnyttelse av vekstsektorer som grønn økonomi, IKT og helse- og sosialomsorg. 

o Bruk av EU-programmer og de europeiske struktur- og investeringsfondene for å 

bekjempe sosial ekskludering og ulikheter samt styrke utdanning og opplæring gjennom 

Erasmus+.  

 Investere i innovasjon og forskning gjennom full implementering av Horizon 2020-programmet 

og tilrettelegge de økonomiske forholdene og samordne nasjonale tiltak. 

o Redegjøre for utfordringene i industripolitikken, herunder tilgang til faglært arbeidskraft, 

et fullt integrert energimarked og en aktiv handelspolitikk som støtter vekst og sikrer 

like konkurransevilkår med globale konkurrenter.  

 Ferdigstille det indre marked gjennom full implementering av regelverket på nøkkelområder 

som tjenester og energi, samt fullføring av moderniseringen av regelverket for offentlig støtte.  

o Sentrale tiltak under «Single Market Act II» vil fjerne hindringer på områder som 

grenseoverskridende investeringer.   

 Fremme et næringsvennlig miljø ved å forenkle og effektivisere lovgivning gjennom REFIT-

programmet. Programmet vil øke konkurranseevnen på tvers av alle politiske sektorer, ikke 

minst for små og mellomstore bedrifter.  

 Investere i en tilgjengelig, effektiv og sikker nettverksinfrastruktur for å skape et fullt integrert 

marked for telekommunikasjon, energi og transport.  

 Vedtak av forslaget for et felles telekommunikasjonsmarked vil være et viktig skritt innen 2015. 

Dette vil underbygge et reelt felles digitalt marked, som vil øke produktivitet. 

o Rask innføring av lovforslag som gjelder nettverk og informasjonssikkerhet, beskyttelse 

av data og videre arbeid med modernisering av åndsverksregelverk er avgjørende 

komponenter i den digitale agenda.  

 Et fullt integrert energimarked skal være fullført innen 2014.  

o «Akseptable» energipriser både for sluttbrukere og for industrien som står i internasjonal 

konkurranse er viktig.  

o Energieffektivitet med sikte på å forbedre konkurranseevne og bærekraft er også høyt på 

dagsordenen.  

 Vedtak av forslag på samferdselsområdet åpne for nye muligheter og støtte en mer 

konkurransedyktig infrastruktur.  
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 Forslag til et 2030-rammeverk for klima og energi vil gi rammen rundt konkrete tiltak som er 

nødvendige for å levere ambisiøs reduksjon av klimagassutslipp og på samme tid sikre en sikker 

og rimelig energiforsyning. 

o Endring av klimakvotesystemet for luftfart vil berøre EUs forhold til tredjeland.    

 EUs økonomi skal bli mer produktiv og samtidig bruke mindre ressurser.  

o Større ressurseffektivitet vil kunne bidra til vekst, økt sysselsetting og 

konkurransedyktighet, i tillegg til at det vil medføre betydelige fordeler for helsen og 

miljøet, lavere strømregninger og nye muligheter for innovasjon og investering.  

o Å hindre at avfall oppstår og å legge til rette for mer materialgjenvinning gjennom å 

planlegge for gjenvinning er sentrale deler av en ressurseffektiv økonomi. 

 Bærekraftig forvaltning av naturressurser er, i tillegg til å være kjernen i den reformerte 

landbrukspolitikken, sentral i reformen av den felles fiskeripolitikken. Denne gir mulighet for 

økonomisk vekst, spesielt i kystområder men også på tvers av hele fiskeriøkonomien.  

 

Justis og sikkerhet 

 Bekjempe kriminalitet, korrupsjon og terror, og sikre respekt for grunnleggende rettigheter.  

o Tiltak for å hindre at liv går tapt til sjøs, støtte til personer som søker internasjonal 

beskyttelse, sikring av yttergrensene, bekjempelse av menneskehandel og styrket 

samarbeid med tredjeland.   

 Ivareta helse, mattrygghet- og produktsikkerhet.  

o Implementering av forbedrede regelverk for produktsikkerhet for forbrukerne og for 

menneske-, dyre- og plantehelse for å sikre konkurransedyktighet, vekst og sysselsetting.  

 Beskytte kritiske infrastrukturer og fremme forebygging av og beredskap for kriser.  

o Inkluderer å sikre at atomenergi blir brukt i tråd med de høyeste sikkerhetsstandarder. 

 Støtte økonomien gjennom effektive rettssystemer, et sikkert miljø og klar handling mot 

svindel. Enkel tilgang til rettssystemet, på like vilkår i alle land, er avgjørende, særlig ved 

grenseoverskridende tvister.  

o Den europeiske påtalemyndigheten (EPPO) vil forfølge mer effektivt kriminelle 

handlinger som går ut over EUs økonomiske interesser.  

 Politi- og rettslig samarbeid blir fullt integrert i EUs lovverk med slutten av overgangsperioden 

fastsatt i Lisboatraktaten til 2014.  

 Utarbeide et rammeverk som skal tillate en konsekvent respons i situasjoner der rettsstatens 

prinsipper er blitt utfordret i medlemslandene, basert på objektivitet og prinsippet om likhet 

mellom medlemsland.  

 

Utenrikspolitikk  

 Bidra til å konsolidere fred og stabilitet ved Europas yttergrenser og fremme europeiske 

kjerneverdier og demokrati.  

o Engasjement i Vest-Balkan og Tyrkia.  

o Naboskapspolitikken etterfølger de samme målsettingene utenfor yttergrensene i det 

umiddelbare nabolag i øst og sør. Signering av avtaler med Ukraina, Moldova og 

Georgia i øst, samt støtte for demokratiske overganger i sør, er spesielt viktig.  

 Fremme fred og sikkerhet innenfor rammeverket av en helhetlig tilnærming, men med fokus på 

strategiske initiativer som maritim sikkerhet og bedring av stabiliteten i andre deler av verden.  
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o Bruken av operasjonsstyrker for å støtte demokratiske overganger vil bli utvidet utover 

Det sørlige naboskap til land som Myanmar.  

 Fremme europeiske interesser.  

o Opprettholde tempoet i handelsforhandlinger med nøkkelpartnere, som TTIP-

forhandlingene med USA.   

o Jobbe mot enighet på den niende ministerkonferansen i verdens handelsorganisasjon 

(WTO) i desember om tilretteleggelse av handel.  

 Forberede forhandlingene til FNs toppmøte om tusenårsmålene og post 2015-rammeverket, og 

starte en refleksjon rundt EUs forhold til ACP-landene (Afrika, Karribien og stillehavsområdet) 

post 2020. 

 Legge frem et forslag for et post-Hyogo rammeverk for kriseberedskap.  

 Utarbeide et forslag til EUs tiltredelse til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. 

Forslaget vil klargjøre de interne regler som påkreves for å kunne gjøre EUs fremtidige 

tiltredelse til konvensjonen operativ. 

 Legge frem et forslag om en ny internasjonal klimaavtale.  

 Videreutvikle og styrke den europeiske forsvarsindustrielle base som kan bidra til teknologisk 

og økonomisk utvikling og skape nye arbeidsplasser.  

 


