
  
  

 

 

Az Európai Unió 2019-ben 

A 2019-es év meghatározó eseményei közé tartoznak az európai parlamenti 
választások, az új Bizottság felállása és a Brexit.  
Folytatódnak a tárgyalások az EU következő többéves pénzügyi keretéről, a 
különböző támogatási programok szabályairól. A Bizottság javaslata szerint a 2021-
27-es időszakban több forrás jut a kutatás, az innováció, és a digitális gazdaság 
területére.  
A Regionális Fejlesztési Alap forrásainak jelentős részét a következő területeken kell 
majd felhasználni: „Intelligensebb Európa az innovatív és intelligens gazdasági 
átalakítás előmozdítása révén”; „Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta és 
méltányos energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdításával”.  
A KKV-k az INVESTEU programból juthatnak garanciához, a jelenlegi COSME 
Program az Egységes Piac Program alatt folytatódik, a szakképzési 
együttműködéseket az Erasmus Program támogatja majd. 
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Fenntartható Európa 2030-ra – bizottsági vitaanyag 
A január 30-án megjelent dokumentum az Európa előtt álló 
kihívások széles körének áttekintése és a jövőre vonatkozó 
szemléltető forgatókönyvek bemutatása révén arra törekszik, hogy 
útmutatóként szolgáljon az arról szóló vitához, hogyan érhetők el 
2030-ig a fenntarthatósági célok, és ehhez az Európai Unió miként 
járulhat hozzá a leghatékonyabban. A vitaanyag a 
fenntarthatósági átmenet legfontosabb politikai alapjait helyezi a 
középpontba, többek között a lineáris gazdaságról a körforgásos 
gazdaságra való áttérést, az élelmiszerrendszerek egyensúlyának 
javítását, az energetikai, az épületekkel kapcsolatos és a 
mobilitási jövő időtállóvá tételét, valamint annak biztosítását, hogy 
ez az átállás méltányos legyen, és senki ne maradjon ki belőle. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/
commission/files/refl
ection-paper-
towards-sustainable-
europe_en 

 
Tájékoztató: 
https://ec.europa.eu/
commission/files/fact
sheet-towards-
sustainable-
europe_hu 
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EUROCHAMBRES jelentés a körforgásos gazdaságról 
Az Eurochambres megvizsgálta, mit jelent a körforgásos 
gazdaság az európai vállalkozások számára, milyen 
kihívásokkal kell szembenézniük, milyen lehetőségeket rejt. A 
lineáris gyártási és fogyasztási modellek komoly társadalmi és 
gazdasági bajokat okoznak és a nem túl távoli jövőben elavulttá 
és a vállalkozások számára hátrányossá válhatnak.  Ezért 
fontos felmérni és megérteni, mit jelent a körforgásos gazdaság 
a vállalkozások számára, hogyan valósítható meg a sikeres 
átmenet. A jelentésben kilenc ipari szektort – például 
fémgyártás, vendéglátás és szolgáltatások, mezőgazdaság, 
autógyártás, építőipar - vizsgáltak meg, esettanulmányokkal is 
alátámasztva megállapításaikat. 

További információk: 
http://www.eurocham

bres.eu/DocShare/do
cs/2/GOMFMDHBGA
LLDFEFBLPKAHAN
59VC5I38RJ5A4TQT
SAY9/EUROCHAMB
RES/docs/DLS/EUR
OCHAMBRES_Circu
lar_Economy_Report
_FINAL-2019-00014-
01.pdf 

 
 
 

Az Európai Unió Tanácsának román elnöksége  
2019. január 1. – június 30. 

A román elnökség prioritásait a következő jelmondattal határozta 
meg: az egységként, az egyenlő bánásmódként és a 
konvergenciaként értelmezett kohézió, amely közös európai érték. 
Az elnökség programjának középpontjában az alábbi négy prioritás 
áll: 

 a konvergencia által jellemzett Európa, 

 a biztonságosabb Európa, 

 Európa, mint erős globális szereplő, 

 a közös értékek Európája. 
 

További 
információk  
https://www.ro
mania2019.eu/
home/ 
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Az európai szemeszter téli csomagja: a gazdasági és 
szociális prioritások tekintetében elért tagállami haladás 

értékelése 
A tagállamok gazdasági és társadalmi helyzetének éves 
értékelése keretében az Európai Bizottság arra hívja fel a 
figyelmet a február 27-én megjelent csomagban, hogy elő 
kell mozdítani a beruházásokat, folytatni kell a 
felelősségteljes költségvetési politikát és körültekintően 
megtervezett reformokat kell végrehajtani. Az 
országspecifikus kihívások mostani felülvizsgálatára 
kedvező gazdasági környezetben került sor: az európai 
gazdaság 2019-ben is növekedni fog, bár a korábbinál 
mérsékeltebb ütemben. A foglalkoztatás rekordszinten áll, a 
munkanélküliség pedig még soha nem volt ilyen alacsony. 
Az államháztartások helyzete minden országban javult, bár 
egyes tagállamokban továbbra is magas az 
adósságállomány. A kihívások azonban nem szűntek meg. A 
termelékenység szintje továbbra is alacsony, a népesség 
elöregedése egyre fokozódik, és a gyors technológiai 
változások jelentős hatást gyakorolnak a munkaerőpiacokra. 
A háztartások reáljövedelme néhány tagállamban még a 
válság előtti szint alatt van. Az ifjúsági munkanélküliség 
jelentősen csökkent, néhány tagállamban azonban még 
mindig elfogadhatatlanul magas. Az országjelentések 
értékelik a Bizottság 2018 júliusában közzétett 
országspecifikus ajánlásainak tagállami végrehajtása terén 
elért eredményeket.  

 

További információk:  

https://ec.europa.eu/info/s

ites/info/files/file_import/2

019-european-semester-

country-report-

hungary_en.pdf 

Ipari termelői árak 2018 decemberében 
Az Eurostat közleményt adott ki az ipari termelői árak változásáról 
2018. novemberhez viszonyítva. Az árak 0,8%-kal csökkentek az 
eurozónában és az EU 28 területén is.  
 

További 
információk: 
https://ec.euro
pa.eu/eurostat/
documents/ 

 
HÍREK 

EUROSTAT adatok  
Megjelentek a 2018. 4. negyedévre vonatkozó GDP 
adatok. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/eurostat/docu
ments/2995521/9539637/2-
31012019-AP-EN.pdf/fead6e91-
cd7f-4654-b5d7-81fef584772d 
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Tőkepiaci unió: a Tanács megállapodott a kkv-k pénzügyi 
piacokhoz való könnyebb hozzáférésével kapcsolatos 

álláspontjáról 
A tőkepiaci unió kiépítésének részeként az EU lépéseket tesz 
annak elősegítése érdekében, hogy a kis- és 
középvállalkozások új finanszírozási forrásokhoz 
juthassanak. A tanácsi álláspont elfogadásával március 6-án 
megkezdődik a tárgyalás a Parlamenttel arról a javaslatról, 
amellyel az értékpapírokat jegyezni és kibocsátani próbáló 
kkv-k könnyebb hozzáférést kapnak a pénzügyi piacokhoz, 
biztosítva egyúttal a befektetők védelmét és a piaci 
integritást. A kezdeményezés kifejezetten a „kkv-
tőkefinanszírozási piacokat” érinti. A kkv-k járulnak hozzá a 
legnagyobb mértékben az európai munkahelyteremtéshez és 
növekedéshez, finanszírozásuk ugyanakkor nagymértékben 
függ a bankhitelektől. Emiatt elengedhetetlenül fontos, hogy 
a kkv-k diverzifikálni tudják finanszírozási forrásaikat, és hogy 
egyszerűbben és könnyebben hozzá tudjanak férni a 
tőkepiacokhoz.  

További információk: 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTM
L/?uri=CELEX:52018
PC0331&from=EN 
 

Makroregionális stratégiák, mint például a Duna 
Stratégia: a nemzetközi klaszterek támogatásának 

kerete 
Január 29-én jelent meg a makroregionális stratégiák 
végrehajtásáról szóló második bizottsági jelentés. Ehhez 
készít a román elnökség javaslatát követően véleményt a 
Régiók Bizottsága. A jelentés kitér majd a makroregionális 
stratégiák fő eredményeire, arra, milyen előrehaladást értek 
el, mi akadályozza a végrehajtásukat? Vizsgálja a jelentés 
azt is, mi lehet a makroregionális stratégiák szerepe a 
nemzetközi klaszterek támogatásában, mik a 
DanuBioValnet és az “Innovation Express” projektek 
eredménye, tapasztalatai?  
 

További információk: 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=C
ELEX:52019DC0021&from=
EN 
 
Munkaanyag: 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=
CELEX:52019SC0006&from
=EN 
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EU Ipar Napok 2019 
Február 5-6-án rendezték meg Brüsszelben az EU Ipar 
Napok 2019 című rendezvényt, mintegy 1800 résztvevővel. 
Januártól március végéig 67 helyi eseményt szerveznek majd 
Európa szerte a témában és a szektor több szereplője nyitja 
meg kapuit a látogatók előtt. A brüsszeli kétnapos esemény 
kiemelkedő része volt az első alkalommal megrendezett „Az 
ipar fiatal vezetői” fórum, ahol pályázaton kiválasztott fiatalok 
vitatták meg nézeteiket a jövő iparáról a szektor vezetőivel. 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/
policies/business-and-
industry/eu-industry-
days-2019_en 
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ESEMÉNYEK 

További információk: 
https://www.in4climate.nrw/english/ 
 2019. március 18. 

Ipar fosszilis energia nélkül: 
technológiai lehetőségek és 
szakpolitika  
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: rue du Champ de Mars 21 
                Brüsszel - 1050  

 

További információk:  
https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/startup-europe-summit-
2019 

2019. március 21-22. 
Startup Európa Csúcstalálkozó 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Kolozsvár, Románia 

 

További információk:  

jelentkezni az  events@hanse-office.de címen 

lehet 2019. március 28. 
A munkaerő szabad áramlása: 
Hamburg álláspontja 
Szervező: Hanse Office 
Helyszín: Av. Palmerston 20, Brüsszel   

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/events/sei-forum-
events/webinar-participatory-financing-
sustainable-energy-2019-apr-04_en 
 

2019. április 4. 
Finanszírozás a fenntartható 
energiáért  
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: webes közvetítés! 

 

További információk: 
https://cor.europa.eu/en/events/Pa 
 2019. március 26. 

Megfelel az EU kkv politikája az új 
kihívásoknak?  
Szervező: Régiók Bizottsága és OECD 
Helyszín: Régiók Bizottsága,  
                rue Belliard 99-101, Brüsszel 
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mailto:events@hanse-office.de
https://ec.europa.eu/info/events/sei-forum-events/webinar-participatory-financing-sustainable-energy-2019-apr-04_en
https://ec.europa.eu/info/events/sei-forum-events/webinar-participatory-financing-sustainable-energy-2019-apr-04_en
https://ec.europa.eu/info/events/sei-forum-events/webinar-participatory-financing-sustainable-energy-2019-apr-04_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/cor-oecd-conference-annual-meeting-eer-regions.aspx?_cldee=YnJ1b2ZmaWNlQGJ1ZGFwZXN0LmV1&recipientid=contact-f2d0624eccfde61180dc005056a00920-dffc9632263648f2923000ad95924dec&esid=ff3e90d9-9624-e911-8113-005056a043ea


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/events/brownfield-
redevelopment-eu-2019-apr-05_en 
 

2019. április 5. 
Barnamezős fejlesztések az EU-ban  
Szervező: Régiók Bizottsága 
Helyszín: rue Belliard 99-101, Brüsszel 

 

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

2019. május 13-17. 
EU Green Week 2019 – EU Zöld Hét 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel és tagállamok 

 

 ESEMÉNYEK 

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/content/workshop-
revitalising-and-modernising-small-retail-
sector-2_en 
 
 

2019. május 16. 
A kiskereskedelmi szektor 
újjáélesztése  
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Bukarest, Románia –  webes 
közvetítés! 

 

https://ec.europa.eu/info/events/brownfield-redevelopment-eu-2019-apr-05_en
https://ec.europa.eu/info/events/brownfield-redevelopment-eu-2019-apr-05_en
https://www.eugreenweek.eu/
http://ec.europa.eu/growth/content/workshop-revitalising-and-modernising-small-retail-sector-2_en
http://ec.europa.eu/growth/content/workshop-revitalising-and-modernising-small-retail-sector-2_en
http://ec.europa.eu/growth/content/workshop-revitalising-and-modernising-small-retail-sector-2_en


 
 
 

Tevékeny, önálló életvitel program – pályázati kiírás 
 
Olyan infokommunikációs technológia alapú megoldások 
kifejlesztését támogatja a pályázat, melyek az idősödő 
társadalomnak készülnek. A megoldásnak illeszkednie kell a 
felhasználó (például helyi önkormányzat) stratégiájába. Kis és nagy 
együttműködési projekteket lehet végrehajtani: 

 
 

 

 

 

 

 

EU Datathon 2019 – pályázati kiírás 
 

Csapatok pályázhatnak olyan appokkal, vagy interaktív 
megjelenítésekkel, melyek a lakosságnak, a közszférának vagy a 
vállalkozásoknak kínálnak új szolgáltatást vagy jobb hozzáférést a 
közérdekű információkhoz, adatokhoz az alábbi területeken:  

 innovatív ötletek nyílt adatokkal 

 új közgazdasági és pénzügyi ismeretek 

 az éghajlatváltozás kezelése. 
Az első helyezett 15.000, a második helyezett 7.000, a harmadik helyezett 3.000 
eurót kap. 
                                                                               

 

 

 
 

Európai Vállalkozói Régió 2020 cím – felhívás 
 

Március 27-éig jelentkezhet méretétől, gazdagságától és konkrét 
hatásköreitől függetlenül bármely – szakpolitikai hatáskörökkel 
rendelkező és átfogó vállalkozói jövőkép megvalósítására képes -  
tagállaminál alacsonyabb szintű uniós terület (régió, város, megye stb.). 

A címet 2011 óta ítélik oda a vállalkozások támogatását, fejlesztését fókuszba 
helyező területeknek, eddig 27 régió nyerte el.  

 

 

 

PÁLYÁZAT 

További információk: 

Pályázati kiírás 

 
 

 

Pályázati határidő: 2019. április 17 
- nagy projektek, 18-36 hónap, 

maximum 2,5 millió euró 
támogatás 

- kis projektek, 6-9 hónap, 
maximum 300 ezer euró 
támogatás 

 

Pályázati határidő: 2019. március 24. 
 

További információk: 

Pályázati kiírás 

 

 

További információk: 

A felhívás szövege 

 

http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/
https://ec.europa.eu/isa2/events/eu-datathon-2019-0_en
https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/EER/EER-Awards-2020/EER-2020-call-for-applications.pdf


 

 

EU-Kolumbia, Ecuador, Peru kereskedelmi megállapodás értékelése - 
véleményezési lehetőség 

Az Európai Bizottság közzétette az EU-Kolumbia, Ecuador, Peru 
kereskedelmi megállapodás értékelésére vonatkozó ütemtervét. Az 
ütemterv véleményezését követően, 2019. 3. negyedévében nyilvános 
konzultációt indítanak és a 4. negyedévre tervezik a bizottsági 
munkaanyag kiadását. 
Az ütemterv véleményezésére vonatkozó határidő: március 26. 
A Bizottság alábbi oldalán elérhető az ütemterv és a link a 
véleményezéshez: 

 
 
  

 

 

 

 

 

Várható ütemtervek, konzultációk 
Vállalkozási és Innovációs Program (EIP) értékelése 
Az EIP a CIP Program egyik alprogramja volt a 2007-2013-as 
időszakban, az innováció és a kkv-k támogatását szolgálta. 2019. 4. 
negyedévében tervezi elfogadni az Európai Bizottság az értékelést. Az 
ütemterv véleményezése és a nyilvános konzultáció a 2. ill. 3. 

negyedévben várható.  
EU-Kína vám megállapodás – konzultáció 2. negyedév 
Kereskedelem hat közép-amerikai országgal – konzultáció 4. negyedév 
Az alábbi linken érhető majd el információ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

További információk: 

Ütemterv és véleményezés 

További információk: 

https://ec.europa.eu/info/law/b

etter-regulation/initiatives_en 

 PÁLYÁZAT 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-462117_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en


 

 

Interreg Közép-Európa  
A kiírás célja, hogy kapcsolatot teremtsen a program és más közvetlenül 
finanszírozott uniós programok (Pl: Life, H2020) projektjei között és egyúttal 
támogassa az eredmények elterjesztését. A program kiválasztott projektjei 
pályázhatnak. A kiírás 10 milliós indikatív költségvetéssel rendelkezik és 24 
hónap lesz a maximális megvalósítási idő. Legalább három egymás 
eredményeit kiegészítő projekt (amiből kettő Interreg Közép-Európa projekt) 

pályázhat együtt. Témák: 
Ipar 4.0 fejlett gyártás; Középületek energia hatékony renoválása a városokban; 
Klíma változáshoz való alkalmazkodás és kockázat megelőzés; Szociális vállalkozás; 
Alacsony szénigényű mobilitás és városi levegő minőség; Kulturális örökség területek 
és veszélyeztetett épületek; A perifériális és határrégiók és TEN-T és CNC (kulcs 
hálózati folyosók) összekapcsolása.  
 

 

 

 

 

 

 

Uniós közbeszerzési hirdetmények 
A TED (Tenders Electronic Daily) az európai közbeszerzésnek szentelt „Kiegészítés 
az Európai Unió Hivatalos Lapjához" című kiadvány online változatán naponta 
mintegy 2000 új hirdetmény jelenik meg. 
 
  

További információk:  
 Pályázati kiírás és minden 
információ 
 

További információk:  
https://ted.europa.eu/TED/mai
n/HomePage.do?action=cl&lgI
d=hu 
 

Pályázati határidő: 2019. július 5. 
 

 

PÁLYÁZAT 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do?action=cl&lgId=hu
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do?action=cl&lgId=hu
https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do?action=cl&lgId=hu


 
KERESKEDELMI ÉS BERUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOK 

 
 

2019. február 1-én életbe lépett az EU-JAPÁN gazdasági partnerségi 
megállapodás 

 
A megállapodást 2018 júliusában írták alá. A gazdasági 
partnerségi megállapodás megszünteti a Japánba exportáló uniós 
vállalkozásokra háruló, évente mintegy 1 milliárd eurót kitevő 
vámok túlnyomó többségét. A megállapodás teljes körű 

végrehajtását követően Japán az EU-ból importált áruk 97%-a esetében eltörli a 
vámokat. A megállapodás emellett számos régóta fennálló szabályozási akadályt is 
megszüntet, például a személygépkocsikra vonatkozó nemzetközi szabványok 
elfogadásával. Lebontja a legfontosabb uniós élelmiszeripari termékeket és italokat 
exportáló vállalkozások előtt álló akadályokat, és számos más ágazat esetében is 
növelni fogja az exportlehetőségeket. Az EU és Japán közötti éves kereskedelem 
közel 36 milliárd euróval nőhet a megállapodás teljes körű végrehajtását követően. 
 
A gazdasági partnerségi megállapodás legfontosabb elemei  
A megállapodás biztosítja a szolgáltatások piacának megnyitását is, különös 
tekintettel a pénzügyi szolgáltatásokra, az elektronikus kereskedelemre, a 
távközlésre és a közlekedésre. Továbbá: 

 54 japán nagyváros vonatkozásában megkönnyíti az uniós vállalkozások 
számára a nagy közbeszerzési piacokra jutást, valamint lebontja az 
akadályokat a gazdasági szempontból fontos vasúti ágazat nemzeti szintű 
közbeszerzései elől; 

 a vámok eltörlését megelőző legfeljebb hétéves átmeneti időszakok 
bevezetésével kezeli az EU számára érzékeny kérdéseket, például az 
autóiparban. 

Az uniós mezőgazdasági exportot illetően a megállapodás: 

 eltörli a japán vámokat számos sajtféle, valamint az exportált bor tekintetében 
is; 

 lehetővé teszi az EU számára, hogy jelentősen növelje a Japánba irányuló 
marhahús exportját, a sertéshús tekintetében pedig a feldolgozott hús 
vámmentesen, a friss hús pedig majdnem vámmentesen lesz exportálható; 

 biztosítja több mint 200 minőségi európai mezőgazdasági termék úgynevezett 
földrajzi árujelzők általi oltalmát Japánban, valamint biztosítja bizonyos japán 
földrajzi árujelzők védelmét az EU-ban. 

 
A megállapodás átfogó fejezetben foglalkozik a kereskedelemmel és a fenntartható 
fejlődéssel. 
A kis- és középvállalkozások számára az egyszerűsítést szolgáló egyedi 
elemeket tartalmaz; nagyon magas szintű munkaügyi, biztonsági, környezetvédelmi 
és fogyasztóvédelmi szabványokat állapít meg; megerősíti az EU és Japán 
fenntartható fejlődéssel és éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásait, 
valamint teljes védelmet biztosít a közszolgáltatásoknak. Február 1-jétől egy 
másik megállapodás – az Európai Unió és Japán közötti stratégiai partnerségi 
megállapodás – nagy része ideiglenesen szintén alkalmazandó. Az elmúlt év  
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júliusában a gazdasági partnerségi megállapodással együtt aláírt megállapodás az 
EU és Japán közötti első kétoldalú keretmegállapodás, amely megerősíti az általános  
partnerséget azáltal, hogy átfogó keretet biztosít a fokozott politikai és ágazati 
együttműködéshez és a közös érdekű ügyekben az együttes fellépéshez, beleértve a 
regionális és globális kihívásokat is. A megállapodás azután lép hatályba, hogy 
valamennyi uniós tagállam ratifikálta.  

 
 

 
 
 
 
 

EU-Szingapúr kereskedelmi és beruházási megállapodások 
 

Az Európai Parlament február 13-án jóváhagyta az EU-
Szingapúr kereskedelmi és beruházási 
megállapodásokat, továbbá a partnerségi és 

együttműködési megállapodást is. A hatálybalépést megelőzően minden uniós 
tagállamnak – saját nemzeti eljárásaiknak megfelelően – ratifikálnia kell a 
beruházásvédelmi megállapodást. 
A részleteket a Hírlevél következő száma tartalmazza. 
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