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Az Európai Közösségek (ESZAK, EGK, EURATOM) kialakulásának előzményei
(1949-1957).
Az EGK fejlődése a Római Szerződéstől a Luxemburgi Kompromisszumig (19571965).
Az EGK bővítésének folyamata (1972-1995).
Az Egységes Európai Okmány jelentősége az egységes belső piac megteremtésében.
A Maastrichti Szerződés főbb ismérvei és jelentősége.
Az EU intézményi reformjának jellemzői a Nizzai Szerződés alapján.
Foglalja össze az Európai Unió közös költségvetésének elveit, céljait és jellemzőit.
Közös politikák fogalma, kialakításának folyamata az Európai Unióban. A közös
politikák előnyei, hátrányai és a tagországok közötti problémák az egyes politikák
kapcsán.
A huszonötök gazdasága, az Európai Unió a mai világgazdaságban
Az Egyesült Királyság és az európai integráció
Az Európai Unió 2004-es bővítésének pénzügyi és politikai vetületei. Az EU további
bővítésének kilátásai.
Regionális politika általános célja és fogalmi rendszere. A területfejlesztés feladata,
célkitűzései és erőforrás rendszere.
Az Európai Közösség regionális politikájának fejlődése; főbb történelmi szakaszok és
események.
Strukturális Alapok, Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések rendszere, szerepük
az EU regionális politikájában.
A magyarországi előcsatlakozási alapok funkciói és finanszírozási célterületei.
Regionális stratégia főbb funkciói és szerkezete. Koncepció és megvalósulás: jövőkép,
célhiererchia, funkcionális stratégiák, programok, projektek.
A területfejlesztési projektek készítésének feltételrendszere és folyamata. A
területfejlesztési projektek szervezeti felépítése.
A területfejlesztés magyarországi jogszabályi háttere és intézményrendszere.
A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és a területfejlesztés további dokumentációinak
funkciói és összefüggései.
Magyarország és az EU kapcsolatai. A kapcsolatok kronológiája dióhéjban. A
csatlakozási tárgyalások főbb jellemzői, mérföldkövei.
Magyarország helye és szerepe a kibővült és megújuló EU-ban.
Elemezze az EU monetáris politika fejlődését a Római Szerződéstől a Maastricht-i
Szerződésig (1957 – 1992).
Az EU monetáris politika Maastricht-tól napjainkig. (A Maastricht-i konvergencia
kritériumok, intézményi vonatkozások, a stabilitási és növekedési paktum) A közös pénz
politikájának útja.
Ismertesse az Európai Unió szociális politikáját. (Szociális Charta)
Az EU foglalkoztatási stratégiája és a gazdaságos munkaerő-felhasználás. (Luxemburgi
csúcstalálkozó, Európai Foglalkoztatási Paktum)

