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Johannes Hahn uniós biztos Budapestre látogatott a keleti 
partnerség csúcstalálkozójának előkészítése céljából 

Johannes Hahn, az európai szomszédságpolitikáért és a 
csatlakozási tárgyalásokért felelős biztos részt vett a keleti 
partnerség országai és a visegrádi országok miniszteri 
értekezletén Budapesten. A találkozón, melyet a Visegrádi Csoport 
szervezett, a keleti partnerség november 24-én Brüsszelben 
megrendezésre kerülő csúcstalálkozójának előkészítése, valamint 
az energiainfrastruktúrákkal és az energiahatékonysággal 
kapcsolatos együttműködés elmélyítése állt a középpontban.  

Johannes Hahn találkozón 
elhangzott beszédét itt olvashatja el 
(angolul):  
https://ec.europa.eu/commission/commi
ssioners/2014-
2019/hahn/announcements/speech-
johannes-hahn-informal-eastern-
partnership-v4-ministerial-meeting_en 

 

 HÍREK 

A Bizottság új, hosszú távú szakmai gyakorlati  
lehetőségeket támogat egész Európában 

Az Európai Bizottság hét kísérleti projekthez nyújt előfinanszírozást, 
melyek keretében az érintett fiatalok hosszú távú tanulószerződéses 
gyakorlati képzésben részesülnek külföldön. A projektek révén lehetőség 
nyílik legalább 6 hónapos, kísérleti jellegű szakmai gyakorlatokra, melyek 
tapasztalatai a hosszabb idejű külföldi gyakornoki programok 
népszerűsítését szolgálják majd. Az Erasmus+ program 
finanszírozásának köszönhetően már ma is mintegy 650 ezer 
szakképzésben részt vevő és frissen végzett fiatal élhet a 2 héttől 12 

hónapig terjedő időtartamra szóló külföldi mobilitási lehetőségekkel.  
 

További információk: 

http://europa.eu/rapid/pr

ess-release_IP-17-
2763_hu.htm 
 

Képzési lehetőség a körkörös gazdaság témájában 
Az Európai Bizottság képzést kínál a KKV-támogató közvetítő 
szervezeteknek a körkörös gazdaság témájában (erőforrás-hatékonyság, 
ökoinnováció stb.), amennyiben arra elegendő igény van.  Cél, hogy a 
közvetítő szervezetek felkészítésén keresztül a KKV-k további 
tanácsadásban részesülhessenek a körkörös gazdaságot érintő 
kérdésekben. A képzésen résztvevő kamarának készítenie kell egy 
úgynevezett „végrehajtási tervet”, amely felvázolja, hogy a képzésen 
szerzett szaktudást hogyan kívánja terjeszteni a KKV-k körében. Kérjük, 
hogy a képzésben érdekelt kamarai munkatársak jelezzék érdeklődésüket 
a MKIK brüsszeli EU képviselete felé.  

További információk: 
http://ec.europa.eu/enviro
nment/funding/circular-
economy-smes/support-
organisations_en.htm 
 
Érdeklődés jelzése:  
hcci.bxlkynet.be 

Vállalkozzon Hollandiában! – új online platform 
A holland kormány a holland kamarával együttműködésben létrehozott egy 
angol nyelvű online platformot azon európai cégek számára, amelyek 
Hollandiában szeretnének üzletelni, vállalkozást indítani vagy befektetni. 
Az egyablakos rendszeren keresztül minden olyan információ elérhető, 
amely a holland piacra belépni kívánó vállalkozásokat segítheti (szektor-
specifikus információk, vállalkozás indításához szükséges tájékoztatás 
stb.). A honlap elérhetősége: https://business.gov.nl/. 
 
 

További információk: 
remco.de.bruijn@kvk.
nl 
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Önfoglalkoztatás az Európai Unióban 
Az Európai Unióban élő 15 és 64 év közötti munkavállaló közül 30,6 
millió önfoglalkoztatott volt 2016-ban – tudjuk meg az Eurostat 
jelentéséből. Az önfoglalkoztatás így (a szóban forgó korosztályban) a 
teljes foglalkoztatás 14 százalékát tette ki. A legtöbb önfoglalkoztatott 
Görögországban dolgozott (az összes foglalkoztatott 29 százaléka), 
Olaszországban 21, Lengyelországban 18 százalékos volt 2016-ban ez 
az arány. Az önfoglalkoztatási ráta 10 százalék alatt volt öt tagállamban: 
Dániában (8 százalék), illetve Németországban, Észtországban, 
Luxemburgban és Svédországban (mind 9 százalék). A sorban 
Magyarország következik, kereken 10 százalékkal. 

 

További információk: 
http://ec.europa.eu/eurostat/

web/products-eurostat-

news/-/DDN-20170906-1 

 

Brüsszelben betiltották az egyszer használatos nejlonzacskókat  
Szeptember 1-jétől érvénybe lépett az egyszer használatos műanyag 
szatyrok üzleti célú használatát tiltó szabályozás Brüsszelben és a 
brüsszeli régióban. A tájékoztatás szerint a szabályozás minden fajta 
kereskedelmi egységre, még a piacokra is kiterjed az eladásra kínált áru 
minőségétől és természetétől függetlenül. A legfeljebb húsz percig 
használt műanyag áruházi szatyrokat természetes alapú, burgonya-, vagy 
kukoricakeményítő felhasználásával előállított tasakokkal váltják fel. Az 
50 mikronnál vékonyabb szatyrokat az emberek szinte sosem használják 
egynél többször, és rögtön a szemétbe kerülnek. Ezeknek a műanyag 
zacskóknak a lebomlási ideje mintegy 400 év 

További információk: 
https://www.brussels.

be/plastic-bags-

forbidden-markets 

 

Szeptember 1-jétől kötelező lesz a 
továbbfejlesztett gépjármű-kibocsátási vizsgálatokat alkalmazni 

2017. szeptember 1-jétől az új gépjárműmodelleket új és megbízhatóbb, 
valós vezetési feltételek mellett elvégzett kibocsátási vizsgálatoknak, 
valamint továbbfejlesztett laboratóriumi vizsgálatoknak kell alávetni. Az 
adott gépjármű modellnek megfelelően alacsony kibocsátást kell 
produkálniuk ahhoz, hogy az európai utakon közlekedhessenek. Az új 
vizsgálatok 2017 szeptemberétől lesznek kötelezőek az új modellek 
esetében, majd 2018 és 2019 folyamán fokozatosan az összes új 
személygépkocsira vonatkozóan. Az új vizsgálatok bevezetése csak egy 
a Bizottság azon fontos intézkedései közül, amelyek a tiszta, fenntartható 
és versenyképes gépjárműipar megteremtésére irányulnak. 

További információk: 

http://europa.eu/rapid/pres

s-release_IP-17-

2822_hu.htm 

Teljes körűen hatályba lépett az EU–Ukrajna társulási megállapodás 
Szeptember 1-jén hatályba lépett az EU-Ukrajna társulási megállapodás 
– és az ennek részét képező mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi 
megállapodás –, amely a legfőbb eszköze az EU és Ukrajna közötti 
politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítésének. A 
szabadkereskedelmi megállapodásnak köszönhetően a felek 
kölcsönösen megnyitják piacaikat, és Ukrajna az uniós és a nemzetközi 
jogszabályokhoz, szabványokhoz és előírásokhoz igazodva 
jogharmonizációt hajt végre. 

További információk: 
http://www.consilium.e

uropa.eu/hu/policies/e

astern-

partnership/ukraine/ 
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További információk: 
http://ec.europa.eu/inea/en/news-
events/events/energy-info-days-2017 
 

2017. október 23-25., Brüsszel 
Energia Információs Napok 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, 
rue de la Loi 170 

 

További információk: 

bertrand@eurochambres.eu 
 

2017. szeptember 28., 9:00 Brüsszel 
Kollektív keresetek és 

  harmadik finanszírozó fél 
Szervezők: EUROCHAMBRES, BusinessEurope, 

the U.S. Chamber Institute for Legal Reform (ILR), 
and AmCham EU 

Helyszín: AmCham EU képviselet,  
53 avenue des arts  

 

További információk: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/region
s-and-cities/2017/main_programme.cfm 
 

2017. október 11., 14:30-17:00 Brüsszel 
Régiók és városok európai hete: A KKV-k 

regionális együttműködése a fejlett gyártás 
területén  

Szervező: Régiók Bizottsága 
Helyszín: Centre Borchette, rue froissart 36 

 

További információk:  

bertrand@eurochambres.eu 
 
 

2017. október 17. Brüsszel 
SME Intergroup Breakfast:  

Szolgáltatási e-kártya 
Szervező: Eurochambres 

Helyszín: Európai Parlament, 60 rue Wiertz 

Regisztráció: 
https://www.b2match.eu/eurochambres-
economic-forum17/sign_up 
 
További információk:  

http://www.eurochambres-economic-
forum.eu/ 
 

2017. október 25-27., Barcelona  
Eurochambres Economic Forum 2017 – 

Kamarák a digitalizáció korában 
Szervező: Eurochambres 

Helyszín: Casa Llotja de Mar, Barcelona 
Részvételi díj: 300 euró  

 

További információk: 
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/RTD-
III2017/start 
Regisztráció: 
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/RTD-
III2017/registration 
 

2017. október 3-4., Brüsszel 
Ipari innováció információs napok 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszínek: 170 rue de la Loi és 36 rue Froissart 
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További információk: 
http://www.eesc.europa.eu/agenda/our-
events/events/2017-eesc-civil-society-prize-
innovative-projects-promote-quality-
employment-and-entrepreneurship-future-work 
 

2017. december 7., Brüsszel 
Civil társadalom díj 2017 

Szervező: EGSZB 
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard 

 

További információk:  
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/events/
conference-smart-innovative-sustainable-urban-
mobility_da 

 
Regisztráció: 
http://www.cvent.com/events/udn-emw/archived-
4f054ec891404c7bbfd6bdf65dd2ccab.aspx 

 

2017. november 23. 
Intelligens, innovatív és fenntartható európai 

mobilitás 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: további információk hamarosan   
 

 

ESEMÉNYEK 

További információk:  
loppe@eurochambres.eu 

 
2017. december 14-15., Brüsszel 
EuroMed Invest zárókonferencia 

Szervező: Eurochambres 
Helyszín: további információk hamarosan   

 
 

További információk:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId
=en&catId=1261 

 
 

2017. november 20-24., Brüsszel 
Szakképzés Európai Hete 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: számos brüsszeli és európai helyszín 

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?ite
m_id=9140&lang=en 
 

2017. november 6-10., Brüsszel 
Nyersanyag Hét 2017 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 

http://www.consilium.europa.eu/hu/meetin
gs/international-summit/2017/11/24/ 
 

2017. november 24., Brüsszel 
5. Keleti partnerségi csúcstalálkozó  

Szervező: Európai Tanács 
Helyszín: Europa Building 
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Egymilliárd euró fenntartható közlekedés fejlesztésére 

Az Európai Bizottság 2017. február 8-án új pályázati felhívást tett közzé az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) és más pénzalapok, köztük az Európai Stratégiai Beruházási 
Alap forrásainak igénybevételére. A pályázati kiírás célja, hogy ösztönözze a beruházások létrejöttét 
az innnovatív és fenntartható közlekedési infrastruktúra-fejlesztések terén, egyúttal pedig támogassa 

az infrastruktúra kiépítéséhez szükséges munkahelyek létrejöttét.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások 

A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését, 
technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák 
fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a 
projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelentkezési határidők:   
2017.09.01 – 2017. október: TagItSmart! 

2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe  
2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity 

 

 

További információk: 
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-
tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-
projektek-
161024?objectParentFolderId=9383 
 

Jelentkezési határidő:  

2017. november 30. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting
-europe-facility/cef-transport/apply-
funding 
 
 

 PÁLYÁZAT 

http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
http://www.tagitsmart.eu/
https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/
http://vicinity2020.eu/
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-161024?objectParentFolderId=9383
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding


EU belső piaci eredménytábla 2017 
 

Az egységes piac számos lehetőséget kínál az Európai 

Unió lakói és vállalkozásai számára. Az Európai Bizottság 

határozott törekvése, hogy az EU egységes piacára 

vonatkozó szabályok végrehajtásának ellenőrzésével 

garantálni tudja, hogy az emberek nap mint nap 

profitálhassanak abból, hogy szabadon választhatnak 

lakóhelyet, munkahelyet, illetve folytathatnak kereskedelmi 

tevékenységet mind a 28 tagállamban. Az Európai 

Bizottság 2017 júliusában tette közzé a 2016-os évre 

vonatkozó eredménytábláját, amely pontos képet ad az EU 

egységes piacára vonatkozó jogszabályok végrehajtásának aktuális helyzetéről.  

 

Amellett, hogy az eredménytábla nyomon követi, hogy a tagállamok mennyiben felelnek meg az 

egységes piacra vonatkozó jogszabályoknak, azt is felméri, hogy miként segítenek a polgároknak és a 

vállalkozásoknak az általános tájékozódásban, konkrét problémamegoldásban és álláskeresésben a 

különböző uniós eszközök révén (Európa Önökért portál, Európa Önökért Tanácsadó 

Szolgálat, Solvit, EURES). Mutatja továbbá a tagállamok kereskedelem és befektetés iránti 

nyitottságát, valamint az arra irányuló szélesebb körű erőfeszítéseiket is, hogy megnyissák többek 

között a közbeszerzés, a szakképzés és a postai szolgáltatások piacát. 

 

Az elmúlt évben a tagállamoknak 66 új irányelvet kellett átültetniük, amely jelentősen több az azt 

megelező évben átültetendő 47 irányelvnél. Ez komoly nehézségeket okozott, ami a legtöbb tagállam 

teljesítményében tetten érhető. 

 

A jelentés az előző évhez képest a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások számának 

jelentős (21%-os) növekedését mutatja, amely így már olyan értéket ért el, amelyre az utóbbi öt évben 

nem volt példa. Ez azért aggasztó, mert ha a tagállamok nem alkalmazzák az uniós jogot megfelelő 

módon, a polgárok és a vállalkozások elesnek az európai jogszabályok szerint őket megillető jogoktól 

és előnyöktől. Például a közbeszerzésekre és koncessziós szerződésekre vonatkozó uniós jog teljes 

körű átültetése és végrehajtása elengedhetetlen ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) 

számára egyszerűbb és olcsóbb legyen a közbeszerzési szerződésekre irányuló ajánlatok benyújtása. 

A késedelmes átültetéssel kapcsolatos új kötelezettségszegési eljárások száma 2016-ban csaknem 

megkétszereződött (847 eset) az előző évhez képest (543 eset). A késedelmes átültetéssel 

kapcsolatos lezáratlan ügyek száma Ciprus és Belgium esetében volt a 

legmagasabb, Olaszország, Szlovákia és Dánia esetében pedig a legalacsonyabb. Az uniós jog nem 

megfelelő átültetését és/vagy helytelen alkalmazását illetően a tavalyi 

évben Németország és Spanyolország jegyezte a legtöbb folyamatban lévő ügyet, míg 

összességében a legkevesebbet Észtország könyvelhette el magának. A tavalyi évben a Bizottság 

végül három ügyben fordult az Európai Unió Bíróságához, és kérte pénzügyi szankció kiszabását: 

Luxemburggal szemben két, Romániával szemben egy ügyben. 

 

A belső piac, az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politika, valamint a környezetvédelem voltak 2016-ban is 

azok a szakpolitikai területek, amelyeken a legtöbb kötelezettségszegési eljárást indították. 

Ha az értékelés tárgyát képező összes területet figyelembe vesszük, 

akkor Ausztria, Dánia, Észtország, Litvánia, Málta és Szlovákia teljesítménye volt a legjobb. 

 

 

http://europa.eu/youreurope
http://europa.eu/youreurope/advice/index_hu.htm
http://europa.eu/youreurope/advice/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/solvit
https://ec.europa.eu/eures/


A belső piaci eredménytábla azt mutatja, hogy Magyarország figyelemmel kíséri az uniós 

jogszabályok hazai átültetését, az átlagos elmaradása 0,8% (az uniós átlag 1,5%), így Magyarország 

egyike annak a 8 tagállamnak, amelynek sikerült az 1%-os határérték alatt maradnia Az átültetési 

folyamat késedelme átlagosan 3,5 hónap (uniós átlag: 6,7 hónap); így Magyarország egyike volt 

annak a három tagállamnak, amely a legkevesebb késéssel ültette át az irányelveket. Magyarország 

esetében tehát nincsenek olyan irányelvek, amelyek átültetése régóta késik.  

 

A Magyarországgal szemben beérkezett panaszok, valamint az új EU Pilot-ügyek száma erősen 

visszaesett 2016-ban. Mindkét esetben az elmúlt öt év legalacsonyabb értékéről van szó. Ugyanakkor 

a folyamatban lévő kötelezettségszegési ügyek száma (57 eljárás) az elmúlt öt év során a 

legmagasabb szintre emelkedett. Hasonló a helyzet a késedelmes átültetéssel kapcsolatos új 

kötelezettségszegési eljárásokkal is, amelyek száma az előző évhez képest megduplázódott (36 ügy). 

2016-ban 45 új kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen, ezek főként a belső piacot, az 

egészségügy és élelmiszerbiztonság területét, valamint a környezetvédelmet érintik.  

 

A tagállamok a több irányítási eszköz és szakpolitikai terület tekintetében 2016-ban elért eredményeik 

függvényében zöld (jó), sárga (átlagos), illetve piros (átlag alatti) jelet kaptak. 

 

Forrás és további információk: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1846_hu.htm 

 

Magyarország teljesítméníyét bemutató doumentum: 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_docs/2017/member-states/2017-hungary_hu.pdf 

 

A belső piaci eredménytábla hivatalos honlapja: 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/index_en.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1846_hu.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_docs/2017/member-states/2017-hungary_hu.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/index_en.htm

