
  
  

 

 

A hírlevél tartalmából 

 
A kereskedelem és a gazdaság az EU-Kína és az EU-Japán csúcstalálkozón is 
fontos téma volt. Az elfogadott közös közlemények mind a két reláció 
vonatkozásában meghatározzák a jövő évek irányait. 
 
Az Unió tagállamai zöld utat adtak az EU-USA kereskedelem két területén a 
tárgyalások megkezdéséhez.   
 
Az EU és a Karibi Fórum 14 tagja közötti gazdasági együttműködési megállapodásról 
várja a kamarák véleményét a Bizottság.  
 
Az Európai Unió új koherens, stratégiai alapokra kívánja helyezni együttműködését 
Latin-Amerikával és a Karib-térséggel. A Fókuszban az Unió rovat bemutatja az 
erről szóló közleményt. 
 
 

 

  2019/5. szám     május 15. 
. 

 

EU HÍRLEVÉL 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD4YmwmZ3hAhWRsqQKHUZjDrkQjRx6BAgBEAU&url=https://hu.depositphotos.com/117944940/stock-photo-little-sketchy-man-with-clock.html&psig=AOvVaw0ewCcZyWyW1mQulUBDifTO&ust=1553599996291029


 

 

 

 

 

  Jelentés az energiaunió helyzetéről  A munka jövője  EU-Kína 
csúcstalálkozó   Uniós szociálpolitika  Tőkepiaci unió  EU-Japán 
csúcstalálkozó  EU-USA kereskedelem  Minőségi uniós jogalkotás  
EU stratégiai menetrend 2019-24-re   XXI. századi kereskedelmi 
stratégia 
 

 

 

 

 

 
 

 Fejlett gyártási technológiák a körforgásos gyártásért   EU magas 
szintű konferencia a biológiai sokszínűségről  Digitális városok kihívás: 
XXI. századi stratégia a városoknak  Mérföldkövek a jövő felé: városok, 
vidéki területek és a szociális gazdaság együttműködése  EU 
fenntartható energia hét   Brüsszeli gazdasági fórum  A magánszektor 
részvétele az EU külügyi tevékenységeinek finanszírozásában  Duna 
Stratégia 8. éves fórum  
 

 

 

 

 
 

 

 EU-CARIFORUM Gazdasági Partnerségi Megállapodás értékelése   
Előadás-javaslat benyújtása energia-, víz- és környezeti rendszerek 
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 Az EU, Latin-Amerika és a Karib-térség: az együttműködés erősítése 
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További 
információk:  

 
http://europa.eu/ra
pid/press-
release_IP-19-
1876_hu.htm 
 

A munka jövője 
Az Európai Bizottság által „A munka jövője: ma, holnap, 
mindenkinek” címmel rendezett konferencián mintegy ötszáz 
résztvevő (tagállami miniszterek, uniós intézmények vezetői, 
szociális partnerek, civil társadalom képviselői) vitatta meg, 
hogyan lehet a legjobban kiaknázni a munka világában 
bekövetkező változásokat a munkavállalók, a vállalkozások, a 
társadalom és a gazdaság javára egyaránt. A munkaerő-piacon 
végbemenő változások - ilyen például az automatizálás vagy az 
olyan új üzleti modellek, mint a platformgazdaság, amelyek a 
digitális technológia révén valósulhatnak meg - a munkavállalókon 
túl a munkadókat is érintik, ezért a kkv-k felkészülése/felkészítése 
is elengedhetetlen a sikeres alkalmazkodás érdekében. 
 
 

 

 HÍREK 

További 
információk: 
 
 
 
https://ec.europa.e
u/social/main.jsp?l
angId=en&catId=1
01&eventsId=1386
&furtherEvents=ye
s#navItem-1 
 

EU-Kína csúcstalálkozó 
A 21. csúcstalálkozóra került sor április 9-én Brüsszelben.  A 
találkozón az EU és Kína megerősítette, hogy szilárdan 
támogatják a szabályokon alapuló, átlátható, 
megkülönböztetésmentes, nyitott és inkluzív multilaterális 
kereskedelmi rendszert, amelynek középpontjában a WTO áll. 
Az egyik legfontosabb megvitatott téma a kétoldalú 
kereskedelem és a beruházások terén történő, közös elveken – 
többek között az egyenlő versenyfeltételek biztosításán – 
alapuló együttműködés célkitűzése volt. Az EU és Kína újból 
megerősítették, hogy készek egymás számára szélesebb körű, 
megkülönböztetésmentes piaci hozzáférést biztosítani. 
 

További 
információk: 
  

 
https://www.consili
um.europa.eu/en/
meetings/internatio
nal-
summit/2019/04/09
/ 
 

 Jelentés az energiaunió helyzetéről 
Az április 9-én kiadott 4. jelentés megállapítja, hogy az elmúlt öt 
év során a különböző szakpolitikai területeken végrehajtott 
európai politikák megfelelő irányba terelték az EU-t ahhoz, hogy 
maradéktalanul megvalósítsa a tiszta energiára való átállást, 
kihasználva az abban rejlő gazdasági lehetőségeket, serkentse 
a növekedést és a munkahelyteremtést és egészségesebb 
fogyasztói környezetet teremtsen. A jelentéshez két 
dokumentum kapcsolódik, amelyek a megújuló energia és az 
energiahatékonyság terén elért eredményeket mutatják be. 
Ezzel párhuzamosan a Bizottság jelentést készít az 
akkumulátorokra vonatkozó stratégiai cselekvési terv 
végrehajtásáról, valamint közleményt tesz közzé a hatékonyabb 
és demokratikusabb uniós éghajlat- és energiapolitikai 
döntéshozatal témájában. Az európai akkumulátoripar – egy 
megerősített iparpolitikai stratégia keretében – uniós stratégiai 
értékláncként került azonosításra.  
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Tőkepiaci unió 
Az Európai Parlament 11 javaslatot fogadott el a tőkepiaci 
unióhoz kapcsolódva. Az Európai Bizottság tervei szerint a 
tőkepiaci unió a beruházások fő motorja lesz az egységes piacon: 
további finanszírozási forrásokat biztosít az uniós vállalatok 
számára, és több megtakarítási lehetőséget teremt a polgároknak 
ahhoz, hogy gondoskodhassanak a jövőjükről. A tőkepiaci unió a 
beruházásokat a környezetbarát projektek felé irányítja, és ezáltal 
hozzájárul az EU fenntartható és karbonsemleges gazdaságra 
irányuló menetrendjéhez.  Az elfogadott szabályok a kkv-k 
számára olcsóbbá és egyszerűbbé teszik a nyilvános piacokhoz 
való hozzáférést, többek között a kisebb kibocsátókra szabott 
kereskedési helyszínek kategóriája révén. 
 
 

 
HÍREK 

További 
információk: 

http://europa.
eu/rapid/pres
s-release_IP-
19-
2130_hu.htm 

Uniós szociálpolitika 
Az Európai Bizottság vitát indított arról, miként javítható 
szociális területen az uniós szintű döntéshozatal 
hatékonysága és felkérte az Európai Parlamentet, az 
Európai Tanácsot, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságot, a Régiók Bizottságát, a szociális 
partnereket és minden érintett felet, hogy a 
közlemény alapján folytassanak nyílt vitát a minősített 
többségi szavazás és a rendes jogalkotási eljárás 
szociálpolitika területén való alkalmazásának további 
fokozásáról. Az érintett területek többek között: 

❖ a munkavállalók szociális biztonsága és szociális 
védelme (határon átnyúló helyzeteken kívüli 
esetekben), 

❖ a munkavállalók elbocsátással szembeni védelme, 
❖ a munkavállalók és munkaadók érdekeinek 

képviselete és kollektív védelme. 
 
 

 

 EU-Japán csúcstalálkozó 
A 26. EU-Japán csúcstalálkozót április 25-én 
tartották Brüsszelben. A találkozó fő témája a 
tavaly megkötött két megállapodás (az EU–Japán 
stratégiai partnerségi megállapodás és az EU–
Japán gazdasági partnerségi megállapodás    
végrehajtása) volt. Az uniós vezetők támogatják 
Japán jelenlegi G20-elnökségének prioritásait.  Az 
oszakai G20-csúcstalálkozóig tartó időszakban az 
EU a Kereskedelmi Világszervezet reformját és az 
éghajlatváltozással foglalkozó Párizsi 
Megállapodás ambiciózus végrehajtását tartja a 
legfontosabb feladatnak. A találkozót közös 
nyilatkozat elfogadásával zárták. 
 

További információk: 
https://www.consilium.eur
opa.eu/media/39222/1904
25-eu-japan_summit-
statement-
final.pdf?utm_source=dsm
s-
auto&utm_medium=email
&utm_campaign=Joint+st
atement+of+the+26th+EU
-Japan+summit 
 

További információk:  

 

https://ec.europa.eu/so
cial/main.jsp?langId=en
&catId=89&newsId=93
51&furtherNews=yes 
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EU-USA kereskedelem 
A Tanács elfogadta a tárgyalási irányelveket az Egyesült 
Államokkal folytatandó kereskedelmi tárgyalásokhoz. Az 
Európai Unió tagállamai két megállapodás tekintetében adtak 
a Bizottságnak zöld utat az Egyesült Államokkal folytatandó 
hivatalos tárgyalások megkezdéséhez: az egyik a 
megfelelőségértékelésre, a másik pedig az ipari termékekre 
kivetett vámok eltörlésére vonatkozik. 
Az Európai Bizottság által készített gazdasági 
elemzés szerint az ipari termékekre kivetett vámokat eltörlő 
EU-USA megállapodás 2033-ig 8%-kal növelné az USA-ba 
irányuló uniós exportot, és 9%-kal az Egyesült Államok EU-
ba irányuló exportját. Ez azt jelenti, hogy az uniós export 
további 27 milliárd euróval, az amerikai pedig 26 milliárd 
euróval növekedne. 
 

További 
információk: 
 
http://trade.ec.euro
pa.eu/doclib/docs/2
019/february/tradoc
_157704.pdf 

Minőségi uniós jogalkotás 
Megjelent az Európai Bizottság értékelése a 2015-ben 
bevezetett minőségi jogalkotási programról. A minőségi 
jogalkotási program célja, hogy a Bizottság csak akkor 
intézkedjen, ha az uniós fellépés hozzáadott értéket 
képvisel, és ezt a lehető leghatékonyabban és a 
legkevesebb teherrel járó módon tegye. A jelentés főbb 
megállapításait április 29-én a civil társadalom, az üzleti 
élet, a kutatás, a hatóságok és a szociális partnerek 
képviselőivel Brüsszelben szervezett konferencián vitatták 
meg. A konferencia videó közvetítése valamennyi uniós 
nyelven elérhető. 
 

További információk: 
 

http://europa.eu/rapid/p
ress-release_IP-19-
2117_hu.htm 
A konferencia videón 
elérhető: 
https://webcast.ec.euro
pa.eu/better-regulation-
taking-stock-to-take-it-
forward 

 
HÍREK 

EU stratégiai menetrend 2019-24-re 
Az EU-27 vezetői 2019. május 9-én Nagyszebenben 
találkoztak. A találkozóra készülve szakpolitikai ajánlásokat 
tett közzé az Európai Bizottság. Az új szakpolitikai irányok, 
prioritások arra keresnek választ, hogyan alakíthatja Európa 
a jövőjét az egyre inkább többpólusúvá és bizonytalanabbá 
váló világban. 

További információk: 

 
http://europa.eu/rapi
d/press-release_IP-
19-2309_hu.htm 

A XXI. századnak megfelelő kereskedelmi stratégia 
A Business Europe szervezet fenti című áprilisban megjelent 
tanulmánya a nyitott és szabályozott kereskedelmi és 
beruházási politika mellett teszi le a voksát. Támogatják, 
hogy az Unió vezető szerepet töltsön be a WTO reformjában, 
a meglévő szabályok - az ipari támogatások és állami 
tulajdonú cégek esetében - finom hangolása mellett új 
szabályokat látnak szükségesnek például az e-kereskedelem 
területén. 

További információk: 
https://www.business
europe.eu/sites/buseu
r/files/media/reports_
and_studies/april_201
9_-
_a_trade_strategy_fit
_for_the_21st_centur
y_light_0.pdf 
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További információk:  
 
https://www.eiseverywhere.com/ereg/ind
ex.php?eventid=398307 
 
 

2019. június 5. 
Digitális városok kihívás: XXI. 
századi stratégia a városoknak 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Szépművészeti Múzeum, 
Brüsszel, Place du Musée 

 

További információk: 
 
https://www.cecimo.eu/events/eu-green-
week-event/ 

2019. május 23. 
Fejlett gyártási technológiák a 
körforgásos gyártásért c. konferencia  
Szervező: CECIMO és EGSZB 
Helyszín: EGSZB, rue de Treves 
74,1040 Brüsszel              

 

További információk: 
 
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/co
nference_biodiversity-and-ecosystem-
services.aspx 
 

2019. május 23-24. 
EU magas szintű konferencia a 
biológiai sokszínűségről  
Szervező: Európai Bizottság és Régiók 
Bizottsága 
Helyszín: RéB, rue Belliard 99, 1040 
Brüsszel és Biblioteque Solvay             
 

 

ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
http://www.revesnetwork.eu/wp/?p=1535 
 

2019. június 6. 
Mérföldkövek a jövő felé: városok, 
vidéki területek és a szociális 
gazdaság együttműködése 
Szervező: REVES hálózat 
Helyszín: Régiók Bizottsága, rue 
Belliard 99, Brüsszel            

 

https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=398307
https://www.eiseverywhere.com/ereg/index.php?eventid=398307
https://www.cecimo.eu/events/eu-green-week-event/
https://www.cecimo.eu/events/eu-green-week-event/
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/conference_biodiversity-and-ecosystem-services.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/conference_biodiversity-and-ecosystem-services.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/conference_biodiversity-and-ecosystem-services.aspx
http://www.revesnetwork.eu/wp/?p=1535


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

További információk:  
 
https://www.eusew.eu/ 
 

2019. június 17-21. 
EU fenntartható energia hét  
Szervező: Európai Bizottság és 
tagállamok 
Helyszín: Brüsszel és tagállamok      

 

 ESEMÉNYEK 

További információk: 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/n
ewsroom/events/2019/06/8th-annual-
forum-of-the-eu-strategy-for-the-danube-
region-eusdr 

2019. június 27-28. 
Duna Stratégia 8. éves fórum 
Szervező: Európai Bizottság és EUSDR 
román elnöksége 
Helyszín: Bukarest 

 
 

További információk: 
 
Minden résztvevő tagállam kezdő kvótája 
12 cég. Részvételi díj: 175 €/fő 
 
http://www.sectorseminars.eu/registratio
n.php 
 

2019. június 20. 
A magánszektor részvétele az EU 
külügyi tevékenységeinek 
finanszírozásában - szektor 
szeminárium 
Szervező: EU tagországok Állandó 
Képviseletei 
Helyszín: Hotel Marriott Brussels 
Grand Place, rue Auguste Orts 3-7, 
1000 Brüsszel 

 

További információk:  
 
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef
2019/?utm_source=bef&utm_medium=e
mail&utm_campaign=bef2019 
 
On-line is követhető az esemény. 

2019. június 18. 
Brüsszeli gazdasági fórum 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Flagey, Place Sainte-
Croix/Heilig-Kruisplein, 1050 Brussels 

 

https://www.eusew.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2019/06/8th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-danube-region-eusdr
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2019/06/8th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-danube-region-eusdr
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2019/06/8th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-danube-region-eusdr
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/events/2019/06/8th-annual-forum-of-the-eu-strategy-for-the-danube-region-eusdr
http://www.sectorseminars.eu/registration.php
http://www.sectorseminars.eu/registration.php
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2019/?utm_source=bef&utm_medium=email&utm_campaign=bef2019
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2019/?utm_source=bef&utm_medium=email&utm_campaign=bef2019
http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2019/?utm_source=bef&utm_medium=email&utm_campaign=bef2019
http://maps.google.com/?q=Flagey%20Place%20Sainte-Croix%205
http://maps.google.com/?q=Flagey%20Place%20Sainte-Croix%205


 
 
 
 

EU-CARIFORUM Gazdasági Partnerségi Megállapodás értékelése 
 
 

Az EU és a Karibi Fórum 14 tagállama közötti gazdasági partnerségi 
megállapodás rendelkezéseit 2008 óta alkalmazzák. A megállapodás 
kiterjed az árukereskedelem mellett a szolgáltatásokra és egyéb 
kereskedelmi vonatkozású kérdésekre is (például versenyjog, 

innováció és szellemi tulajdon, átláthatóság, fenntartható fejlődés). A megállapodás 
ötévenkénti értékelést ír elő, a jelenlegi a második értékelés lesz. A konzultációs 
dokumentum a kereskedelmi kamarákat a fő érdekeltek között említi, kifejezetten 
kérik az együttműködésüket.  
 
 

 

 

 

 

Előadás-javaslat benyújtása energia-, víz- és környezeti rendszerek 
fenntartható fejlesztése témában 

 
Dubrovnik ad otthont 2019. október 1-6. között az energia, víz és 
környezeti rendszerek fenntartható fejlesztéséről szóló 14. 
konferenciának. A konferencia fő szervezője a Zágrábi Egyetem, 

társszervező több európai egyetem és az energia, víz és környezeti rendszerek 
fenntartható fejlesztésének nemzetközi központja. A szervezők várják az előadás-
javaslatokat a következő témákban: 
 

❖ lehet-e műszaki megoldásokkal időben csökkenteni a klímaváltozás hatásait, 
miközben korlátozott az átállásra rendelkezésre álló forrás; 

❖ hogyan integrálhatók a víz-, energia-, közlekedés- és élelmiszer rendszerek 
úgy, hogy az ne okozzon növekvő természeti erőforrás-igényt; 

❖ milyen társadalmi, gazdasági kihívásokat kell megoldani az egyértelműen 
előnyös műszaki megoldások bevezetése előtt? 

Mivel már 900 javaslat érkezett, a szervezők azt javasolják az érdeklődők minél 
előbb küldjék meg jelentkezésüket, ne várjanak a határidőig. 
 
                                                                               

 

 
 

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2018-
3836330_en#plan-2017-2308 

Határidő:  
2019. július 10.  

 

 

PÁLYÁZAT 

További információk: 
 
http://dubrovnik2019.sdewes.org/ 
 

Benyújtási határidő: 2019. augusztus 27. 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_en#plan-2017-2308
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_en#plan-2017-2308
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_en#plan-2017-2308
http://dubrovnik2019.sdewes.org/


 
 
 
 

Városi innovatív akciók 
2019 szeptemberben jelenik meg a programozási időszak 5., egyben 
utolsó pályázati kiírása. Pályázatot városok nyújthatnak be, azonban 
a partnerségben kamarák, kkv-k is részt vehetnek.  
A témák: 

❖ körforgásos gazdaság 
❖ levegő minőség  
❖ kultúra és kulturális örökség 
❖ demográfiai változás.  

A témák kifejtése április végén megtörtént, így indulhat a pályázatok tervezése. 
 
  

 

 

 

Foglalkoztatási és szociális innováció program (EaSI) pályázati kiírás 
                          A pályázati kiírás célja a tagállamok és régiók támogatása a 2016. 

decemberi tanácsi ajánlás (A kompetenciafejlesztési pályákról: Új 
lehetőségek felnőttek számára) végrehajtásában.  

Fő pályázó felnőttképzésben kompetenciával rendelkező nemzeti vagy regionális 
szervezet lehet, társpályázó felnőttképzéssel foglalkozó magán- vagy közszervezet 
lehet. Támogatható tevékenységek: 

❖ az alacsony képzettségű felnőttek kompetenciáinak felmérését szolgáló már 
létező és hatékony módszerek továbbfejlesztése, kiterjesztése 

❖ az alacsony képzettségű felnőttek kompetenciáinak felmérését szolgáló új 
módszerek kifejlesztése és tesztelése. 

Teljes keret: 4 millió euró 
Támogatás/projekt: 200e-1m euró 
Uniós társfinanszírozás: 80% 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

További információk: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?ca
tId=629&langId=en&callId=551&further
Calls=yes 
 

 PÁLYÁZAT 

 

További információk: 
https://www.uia-initiative.eu/en/call-
proposals/5th-call-proposals 
 

Pályázati határidő: 2019 év vége (pontos 
dátum később lesz elérhető) 

 

Pályázati határidő: 2019. július 8.   
 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=551&furtherCalls=yes
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals


 

 

 

Az EU, Latin-Amerika és a Karib-térség: összefogás a közös jövőért 

 
 

Az Európai Bizottság Európai Parlamentnek és Tanácsnak címzett 
„Az EU, Latin-Amerika és a Karib-térség: összefogás a közös jövőért” 
címet viselő közös közleménye 2019. április 16-án jelent meg.  

 
A latin-amerikai és karibi (LAC) országokat 1999 óta stratégiai partnerségi 
kapcsolatok kötik össze az Unióval, a 33 országból 27-tel él társulási, 
szabadkereskedelmi vagy politikai és együttműködési megállapodás. A területek 
gazdasága is szorosan összefonódik, az EU a LAC országok 3. legnagyobb 
kereskedelmi partnere. Az áruforgalom 225,4 milliárd eurót ért el 2018-ban, a 
szolgáltatások kereskedelme 102 milliárd euróhoz közelített 2017-ben. A 
beruházások tekintetében az EU az első helyezett a térségben, míg az onnan az 
Unióba érkező beruházások szintje is jelentősen növekedett és 2017-ben 273 
milliárd eurót ért el. Az EU a fejlesztési együttműködésben is élen jár, 2014-2020 
között 3,6 milliárd eurót biztosít a kétoldalú és regionális programokra.   
 
A gyorsan változó geopolitikai környezet új kihívásokat és lehetőségeket 
eredményezett és hatékonyabb regionális és kétoldalú együttműködést kíván: a 
kereskedelemre, a beruházásokra és a szektorok közötti együttműködésre épített, 
megújított partnerséget. A Bizottság négy prioritást és mindegyik prioritás alatt több 
területet és konkrét kezdeményezést javasol. A négy prioritás: 
 

❖ prosperitás 
❖ demokrácia 
❖ ellenállóképesség 
❖ hatékony globális kormányzás 

 
 
A gazdaság és a kereskedelem élénkítésére vonatkozó javaslatok a prosperitás 
prioritás alatt szerepelnek. A főbb pontok a következők: 
 

❖ a kereskedelmi és beruházási megállapodások hálózatának teljessé tétele, 
gyors ratifikációjuk és teljes körű – a szociális, munkaügyi és 
környezetvédelmi rendelkezésekre is kiterjedő – végrehajtásuk, a régiók 
közötti és régiókon belüli fenntartható kereskedelem és beruházás elősegítése 
érdekében; 

❖ a regionális integrációs törekvések támogatása a közös célokon alapuló 
konkrét kezdeményezésekkel - például a Csendes-óceáni Szövetséggel - való 
együttműködés által; 
 
 
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 



 
 
 
 
 

❖ a zöld gazdaság előmozdítása, az alacsony szénigényű energia átmenet 
támogatása a LAC országokban, a kék gazdaság fejlesztése, a természeti 
erőforrásokkal, nyersanyagokkal való fenntartható és felelős gazdálkodás 
elősegítése; 

❖ jobb munkakörülmények és a termelékeny és felelős mikró, kis- és közép-
vállalkozások növekedésének támogatása, a nemzetközi munkaügyi 
szabványoknak való jobb megfelelés, a vállalati társadalmi felelősség 
erősítése; 

❖ a beruházások növelése a tudás, innováció és humán tőke területén, a 
Horizont Európa program alatt egy EU-LAC közös kutatási terület létrehozása; 

❖ a digitális gazdaság, a két térség közötti összeköttetés erősítése, a 
kulcsterületeken a szabályozás összehangolása, a beruházások bátorítása a 
nagysebességű széles sávú kapcsolat területén; 

❖ az együttműködés kiterjesztése a légi és tengeri szállítás, fenntartható városi 
mobilitás, az űrkutatás és a földmegfigyelés területén. 

 
A közlemény a többi prioritás alatt is számos javaslatot tesz a partnerség erősítésére 
és kifejezi az EU szándékát és elkötelezettségét a LAC országokkal való kapcsolatok 
elmélyítésére. A közlemény hangsúlyozza a tagállamok szerepét a megfogalmazott 
célkitűzések megvalósításában, csak közösen lehet egy koherens, összefogáson 
alapuló, közös célok felé törekvő fellépést megvalósítani.  
 
A közlemény és az EU-LAC kapcsolatokat bemutató összefoglaló elérhető: 
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/jo
int_communication_to_the_european_p
arliament_and_the_council_-
_european_union_latin_america_and_th
e_caribbean_-
_joining_forces_for_a_common_future.p
df 
és 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/fa
ctsheet_eu_lac.en__3.pdf 
 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_european_union_latin_america_and_the_caribbean_-_joining_forces_for_a_common_future.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_european_union_latin_america_and_the_caribbean_-_joining_forces_for_a_common_future.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_european_union_latin_america_and_the_caribbean_-_joining_forces_for_a_common_future.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_european_union_latin_america_and_the_caribbean_-_joining_forces_for_a_common_future.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_european_union_latin_america_and_the_caribbean_-_joining_forces_for_a_common_future.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_european_union_latin_america_and_the_caribbean_-_joining_forces_for_a_common_future.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_to_the_european_parliament_and_the_council_-_european_union_latin_america_and_the_caribbean_-_joining_forces_for_a_common_future.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_eu_lac.en__3.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_eu_lac.en__3.pdf

