
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 9,1 millió euró támogatás 189 innovatív vállalkozásnak – köztük három magyarnak  
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Hogy állnak az Európai Unió kereskedelmi megállapodásai? 
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http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9EVissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-EP-bizonyos-term%C3%A9kekere
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9EVissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-EP-bizonyos-term%C3%A9kekere
http://ec.europa.eu/hungary/news/20161020-Hu-Slovenia_railway_hu
http://ec.europa.eu/hungary/news/20161020-Hu-Slovenia_railway_hu


 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 HÍREK 

Uniós fellépés a tisztességtelen kereskedelem ellen  
Az Európai Bizottság felkérte a tagállamokat arra, hogy támogassák az 
erőteljesebb európai uniós piacvédelmi eszközök kialakítására irányuló 
erőfeszítéseit. Jóllehet az Európai Bizottság teljes mértékben kihasználta 
rendelkezésre álló piacvédelmi eszköztárát, mindez elégtelennek bizonyult 
azon hatalmas kapacitásfeleslegek kezeléséhez, amelyek dömping exportot 
eredményeztek az uniós piacon. A jelenlegi körülmények között a hatályos 
eszközök már nem felelnek meg a célnak. Az Európai Bizottság által 2013-ban 
benyújtott javaslat szerint a piacvédelmi eszközöket nagyobb átláthatóság, 

gyorsabb eljárások, hatékonyabb érvényesítés jellemezné.  

További 
információk: 

http://europa.eu/r
apid/press-
release_IP-16-
3475_hu.htm 
 

Az uniós vezetők gyors döntést sürgetnek  
a CETA megállapodásra vonatkozóan 

Az uniós vezetők az október 20–21-i csúcstalálkozójukon felszólítottak minden 
érintetett, hogy a még lezáratlan kérdések megoldása érdekében folytassák 
megbeszéléseiket, és hagyják jóvá az EU–Kanada kereskedelmi megállapodás 
aláírását és ideiglenes alkalmazását. „Polgáraink körében nő az aggodalom 
annak kapcsán, hogy az általunk tárgyalt kereskedelmi megállapodások 
valóban az ő érdekeiket szolgálják-e” – nyilatkozta a találkozót követően 
Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. A döntéshozók ismételten 
hangsúlyozták, hogy támogatják a szabad és tisztességes globális 
kereskedelmet, mind pedig azt, hogy az európai környezetvédelmi és 
társadalmi normák védelme az Unió kereskedelmi érdeke. 
 

További információk: 

http://www.consilium
.europa.eu/hu/home
page/?lang=hu 
 

9,1 millió euró támogatás  
189 innovatív vállalkozásnak – köztük három magyarnak 

24 ország 189 kis- és középvállalkozása részesül támogatásban a Horizont 
2020 KKV-támogató eszköz legutóbbi pályázati fordulójában. Az első 
szakaszban támogatott vállalkozások egyenként 50 ezer eurót kapnak arra, 
hogy megvalósíthatósági tanulmányokat készítsenek projektjeikről, valamint 
három napos ingyenes üzleti tanácsadást is igénybe vehetnek. A 189 
vállalkozás 1938 benyújtott pályázat közül került kiválasztásra és összesen 9,1 
millió eurós támogatásban részesülnek.  
A támogatott vállalkozások között három magyar található: a budapesti Virtual 
Solutions Kft., a szentesi Tonosoft Orvostechnikai és Kutatás-Fejlesztési Kft. 
és a felsőzsolcai Stringbike Kft. 

További információk: 

http://ec.europa.eu/r
esearch/index.cfm?p
g=newsalert&year=2
016&na=na-241016 
 

KKV sikertörténet: 
egy okosablak, amely megvilágítja a sikerhez vezető utat 

Egy osztrák KKV azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a természetes napfényt idéző, 
innovatív, világító ablaküvegével átalakítsa Európa épületeit. A bécsi központú 
KKV tavaly dobta piacra világító üvegét, amellyel azóta számos design díjat nyert 
el Németországban, Ausztriában és az Egyesült Államokban. Az ablaküveg 
kikapcsolt állapotban teljesen átlátszó marad, bekapcsolva pedig mindenhol 
egyenletesen világít. Ahelyett, hogy újabb lámpákat vagy világítótesteket kellene 
felkapcsolni, bekapcsolhatjuk az ablakunkat, amely ezáltal mesterséges 
fényforrásként használható. A Bécsi Vállalkozási Ügynökségen keresztül a cég 
hozzáférhetett az európai strukturális és beruházási alaphoz (ESIF), amely 
kifejezetten az ígéretes KKV-k további fejlesztésének támogatására jött létre. 

További 
információk: 

http://ec.europa.e
u/small-
business/success-
stories/2016/octob
er/index_hu.htm 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3475_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3475_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3475_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3475_hu.htm
http://www.consilium.europa.eu/hu/homepage/?lang=hu
http://www.consilium.europa.eu/hu/homepage/?lang=hu
http://www.consilium.europa.eu/hu/homepage/?lang=hu
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-241016
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-241016
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-241016
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-241016
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/october/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/october/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/october/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/october/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2016/october/index_hu.htm


 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Visszaélésmentes” címkét  
vezetne be az Európai Parlament  

„Visszaélésmentes” címkét adna az Európai Parlament azoknak a 
termékeknek, amelyek előállításakor a termelési lánc egyik 
szakaszában sem követtek el emberi jogi visszaélést. Az európai 
parlamenti jelentés azt vizsgálja, hogy milyen felelőssége van a 
vállalatoknak a harmadik országokban elkövetett súlyos emberi jogi 
visszaélésekkel kapcsolatban. A jelentés az ENSZ iránymutatásán 
alapul, amely összefoglalja, hogy milyen vezérelvek mentén 
működjenek a vállalatok az emberi jogok védelme érdekében. Ez 
elsősorban a harmadik országokban lévő természetes erőforrások 
kiaknázása és elosztása során tiszteletben tartandó emberi jogokra 
vonatkozik, és főként a fejlődő országokra koncentrál. 

 

További információk: 
http://www.europarl.europa.eu/
news/hu/news-
room/20160926STO44016/%E
2%80%9Evissza%C3%A9l%C3
%A9smentes%E2%80%9D-
c%C3%ADmk%C3%A9t-
vezetne-be-az-ep-bizonyos-
term%C3%A9kekere 

 

További információk: 
http://www.h2020.gov.
hu/nemzetkozi-
tevekenyseg/nemzetko
zi-hirek/h2020-
projektek-
161024?objectParentF
olderId=9383 
 

H2020 projektek konzorciumai által  
meghirdetett versenypályázati kiírások 

A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és 
KKV-k együttműködését, technológiatranszfert, kísérleti infrastruktúrák 
hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák fejlesztését támogató 
versenypályázatokat. Az Internet of Things - European Platforms 
Initiative projektcsokor hét ilyen IoT projektet fog össze, közös céljuk az 
európai IoT ökoszisztéma növekedésének ösztönzése. A projektek számos 
ágazatot céloznak (pl. intelligens épületek és városok, környezet, energia, 
élelmiszer, egészségügy/életvitel, kereskedelem, gyártás, logisztika, 
közlekedés stb.) A hét projekt 5.5 millió euró értékű versenyfelhívás-
sorozatot indít az elkövetkező hónapok során. 

 
HÍREK 

További információk: 

http://ec.europa.eu/hung
ary/news/20161020-Hu-
Slovenia_railway_hu 
 

 

30 millió euró uniós támogatás a Budapest-Székesfehérvár 
vasútvonal korszerűsítésére 

Az Európai Bizottság jóváhagyott egy nagyprojektet, melynek keretében 
Magyarország 30 millió eurót (kb. 9,2 milliárd Ft) kap a Kohéziós 
Alapból a Budapest és Székesfehérvár közötti vasúti összeköttetés 
javítására. A 2007 és 2013 közötti támogatási ciklusban már 
megkezdett projekt keretében korszerűsítik a Transzeurópai 
Közlekedési Hálózat földközi-tengeri folyosóján található vasútvonalat. 
Ez a nemzetközi útvonal, amely a teher- és a személyszállítás 
szempontjából egyaránt fontos, összekapcsolja Magyarországot és 
Szlovéniát, megnyitva az utat ezzel a földközi-tengeri térség felé. A 
projekt előreláthatóan 2018 nyarára fejeződik be. 
 

Az EU összes jogalkotása egy helyen 
Az Európai Parlament jogalkotási menetrendjén keresztül egy helyen nyomon 
követhetőek az Európai Uniós jogalkotás állomásai.  A weboldalon vonatok 
szimbolizálják a fontos jogszabályokat, a sínek pedig az utat, amit bejárnak. Az út 
onnan indul, amikor az Európai Parlament megkezdi a munkát az adott 
jogszabállyal kapcsolatban, és látható, hogy merre haladnak, vagy éppen hol 
akadnak el a folyamat során. A vagonokra kattintva megjelenik az adott 
jogszabályhoz kapcsolódó összes adat, hogy melyik prioritáshoz kapcsolódik és ki 
a parlamenti témafelelőse. A weboldal kidolgozása során fontos volt, hogy látható 
legyen, mekkora összeg takarítható meg az uniós jogszabályoknak köszönhetően, 
valamint hogy könnyen érthető és követhető formában mutassák be a politikai 
döntéshozatalt.  

„Jogszabály-
vonat” 
honlapja: 
http://www.euro
parl.europa.eu/l
egislative-train/ 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9EVissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-EP-bizonyos-term%C3%A9kekere
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9Evissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-ep-bizonyos-term%C3%A9kekere
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9Evissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-ep-bizonyos-term%C3%A9kekere
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9Evissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-ep-bizonyos-term%C3%A9kekere
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9Evissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-ep-bizonyos-term%C3%A9kekere
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9Evissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-ep-bizonyos-term%C3%A9kekere
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9Evissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-ep-bizonyos-term%C3%A9kekere
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9Evissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-ep-bizonyos-term%C3%A9kekere
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160926STO44016/%E2%80%9Evissza%C3%A9l%C3%A9smentes%E2%80%9D-c%C3%ADmk%C3%A9t-vezetne-be-az-ep-bizonyos-term%C3%A9kekere
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
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://iot-epi.eu/
http://iot-epi.eu/
http://iot-epi.eu/open-calls/
http://iot-epi.eu/open-calls/
http://ec.europa.eu/hungary/news/20161020-Hu-Slovenia_railway_hu
http://ec.europa.eu/hungary/news/20161020-Hu-Slovenia_railway_hu
http://ec.europa.eu/hungary/news/20161020-Hu-Slovenia_railway_hu
http://ec.europa.eu/hungary/news/20161020-Hu-Slovenia_railway_hu
http://ec.europa.eu/hungary/news/20161020-Hu-Slovenia_railway_hu
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/projects/major/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/cf
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/med_en
http://www.legislative-train.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/510983/IPOL-EAVA_ET%282014%29510983_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ESEMÉNYEK 

További információk:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.e
vents-and-activities-financial-coopetition 
 

2016. november 9. Brüsszel 
Innovatív pénzügyi eszközök a KKV-k 

számára 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: Rue Belliard 99  

 

További információk: 
http://europa.eu/newsroom/events/internationa
l-product-safety-week_en 

 

2016. november 14-18. Brüsszel 
A termékbiztonság európai hete 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszínek: további információk hamarosan 

 

Program és további információk: 
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexm
ail&um_medium=e-
mail&utm_campaign=TD+13+09+16&ut
m_content=Registration 
 

2016. november 26. Brüsszel 
Vita a digitális egységes piacban  

rejlő lehetőségekről  
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszínek: Egmont Palace 

 

További információk:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it
em_id=8915&lang=en 
 
Kontakt: 
grow-eip-raw-materials@ec.europa.eu 
 

2016. november 28 - december 2.  Brüsszel 
Nyersanyagok európai hete  
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Sheraton Hotel,  
Place Charles Rogier 3  

 

További információk:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?ite
m_id=8959&lang=en 
 

2016. november 29. 8:30-17:30 Brüsszel 
Európai Turizmus Nap 2016  
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Crowne Plaza Hotel, Rue Gineste 3  
 

További információk: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en
&catId=88&eventsId=1125&furtherEvents=ye
s 

 

2016. december 5-9. Brüsszel 
Szakképzés Európai Hete 2016 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszínek: számos európai helyszínen 

 

További információk: 
http://ec.europa.eu/eip/ageing/events/europe
an-summit-innovation-active-and-healthy-
ageing-transforming-future-health-and-
care_en 

 

2016. december 5-8. Brüsszel 
Uniós csúcstalálkozó: Innováció az aktív és 

egészséges időskor szolgálatában 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszínek: további információk hamarosan 
 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-financial-coopetition
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-financial-coopetition
http://europa.eu/newsroom/events/international-product-safety-week_en
http://europa.eu/newsroom/events/international-product-safety-week_en
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexmail&um_medium=e-mail&utm_campaign=TD+13+09+16&utm_content=Registration
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexmail&um_medium=e-mail&utm_campaign=TD+13+09+16&utm_content=Registration
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexmail&um_medium=e-mail&utm_campaign=TD+13+09+16&utm_content=Registration
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexmail&um_medium=e-mail&utm_campaign=TD+13+09+16&utm_content=Registration
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8915&lang=en
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8915&lang=en
mailto:GROW-EIP-RAW-MATERIALS@ec.europa.eu
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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 Portalon, vagy a 
projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.  
 
Az Internet of Things - European Platforms Initiative projektcsokor hét ilyen IoT projektet fog össze, 
közös céljuk az európai IoT ökoszisztéma növekedésének ösztönzése. A projektek számos ágazatot 
céloznak (pl. intelligens épületek és városok, környezet, energia, élelmiszer, egészségügy/életvitel, 
kereskedelem, gyártás, logisztika, közlekedés stb.) A hét projekt 5.5 millió euró 
értékű versenyfelhívás-sorozatot indít az elkövetkező hónapok során. A tényleges beadási határidőt a 
felhívások hivatalos oldalai közlik: 
 

2016.10.14 - 2017.01.13: INTER-IoT felhívás: http://www.inter-iot-project.eu/open-call 

2016.11.30 - 2017.02.28: symbIoTe felhívás: https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/ 
2017.02.01 - 2017.03.31: TagItSmart! felhívás: http://www.tagitsmart.eu/ 
2017.04.01 - 2017.június: BIGIoT felhívás: http://big-iot.eu/index.php/open-calls/ 
2017.06.01 - 2017.08.01: bIoTope felhívás: http://biotope.cs.hut.fi/index.php/events... 
2017.09.01 - 2018. április: Agile felhívás: http://agile-iot.eu/ 
2017.09.01 – 2017. október: TagItSmart! felhívás: http://www.tagitsmart.eu/ 
2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe felhívás: https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/ 
2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity felhívás: http://vicinity2020.eu/ 
  
További információk: 

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

 
 
 

Női Innovátorok 2017. évi uniós díja 
 

Az Európai Bizottság negyedik alakalommal hirdette meg a Női 
Innovátorok Európai Díját. A díjat az a négy vállalkozó hölgy kaphatja 
meg, aki kiemelkedő innovatív ötletét sikeresen piacra vitte.  
 
A díjat olyan uniós tagállamban vagy a Horizont 2020 programhoz társult 
államban élő nők számára hirdették meg, akik legalább 100.000 EUR 
forgalommal rendelkező társaság alapítói vagy társalapítói. 
 
Az első díjazott 100 000 €, a második 50 000 €, a harmadik 30 000 €, a 
negyedik 40 000 € pénzjutalomban részesül. 
 
A negyedik helyezett egy új kategória a Női Innovátorok versenyében. A „Rising Innovator” 
elnevezésű kategória keretében külön díjazzák a 30 éven aluli korosztályt azzal a céllal, hogy az új 
generáció is figyelmet kapjon. 
 
A jelentkezés határideje: 2016. november 3. 12:00 óra (CET) 

 
A nyertes pályázókat a nemzetközi nőnapon, vagyis 2017. március 8-án hirdeti ki az Európai 
Bizottság. 

 
A pályázat részletei:  

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators 
 
Jelentkezni lehet: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/wip-01-
2017.html 
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Hogy állnak az Európai Unió kereskedelmi megállapodásai? 
 
Az áruk és a szolgáltatások kereskedelme jelentősen hozzájárul a fenntartható növekedéshez és a 
munkahelyteremtéshez. Az EU-ban már jelenleg is több mint 30 millió álláshely függ az Unión kívülre 
irányuló exporttól. A jövőbeli globális gazdasági növekedés 90%-a Európa határain kívül fog 
végbemenni. A kereskedelem tehát húzóágazat, amely kulcsfontossággal bír az EU számára. Az 
Európai Unió teljes mértékben elkötelezett egy erős, szabályokon alapuló multilaterális kereskedelmi 
rendszer működtetése mellett.  
 
Miről szólnak a kereskedelmi megállapodások? 
Az EU kereskedelemi megállapodások formájában gondozza a harmadik országokkal fennálló 
kereskedelmi kapcsolatait. A megállapodások célja az, hogy jobb kereskedelmi lehetőségeket 
teremtsenek, illetve megszüntessék a kereskedelem különböző akadályait (pl.: vámtarifák, technikai 
jellegű vagy egyedi forgalmazási előírások, stb.). Természetesen a kereskedelmi egyezmények nem 
csak a vámokról szólnak. A kereskedelempolitika eszközül szolgál az európai alapelvek és értékek 
előmozdítására is (demokrácia, emberi jogok, környezetvédelem, szociális és munkavállalói jogok 
stb.). Fontos például a külföldről beérkező termékek esetén a szabványok meghatározása, amelyek 
biztosítják, hogy az EU-ba érkező áruk minősége megfeleljen az európai sztenderdeknek. 
 
Milyen fajtái léteznek a kereskedelmi megállapodásoknak? 
Az egyes kereskedelmi megállapodások elnevezése a megállapodás tartalmától függően változik. Az 
olyan partnerek esetében, mint például az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok, gazdasági 
partnerségi megállapodások jöttek létre, amelyek célja elsősorban a fejlesztés támogatása. A fejlett 
országokkal és a feltörekvő gazdaságokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodások hajtóerejét a 
gazdasági érdekeltség adja; ezek a megállapodások a kölcsönös piacnyitás célján alapulnak: 
preferenciális hozzáférést biztosítanak a résztvevő országok piacaihoz. Egyes kereskedelmi 
megállapodások valamilyen szélesebb politikai megállapodás részét képezik; ez mondható el például 
egyes társulási megállapodások esetében. Az EU bizonyos szélesebb hatályú megállapodások 
részeként – például a partnerségi és az együttműködési megállapodásokhoz kapcsolódóan – nem 
preferenciális kereskedelmi megállapodásokat is köt. 
 
Milyen előnyökkel jár egy kereskedelmi megállapodás megkötése? 
A kereskedelem alapvetően mindenki számára előnyös – mind a fogyasztók, mind a munkavállalók, 
mind a vállalkozások számára –, és egyenlő esélyeket hivatott teremteni az EU valamennyi tagállama 
és régiója számára. A kereskedelmi megállapodások  

 új piacokat nyitnak az uniós áruk és szolgáltatások számára, 

 növelik a beruházási lehetőségeket és a beruházások védelmét a kölcsönösség és a kölcsönös 
előnyök elvének érvényesítése révén, 

 olcsóbbá teszik a kereskedelmet a vámok és az adminisztratív terhek megszüntetése révén, 

 felgyorsítják a kereskedelmet a vámhatárokon való áthaladás megkönnyítése, valamint a 
technikai és egészségügyi előírások egységes szabályozás alá vonása révén, 

 kiszámíthatóbbá teszik a szabályozási környezetet azáltal, hogy közös vállalásokat 
fogalmaznak meg a kereskedelmet befolyásoló területekre vonatkozóan; ilyen területek 
lehetnek a szellemitulajdon-jogok, a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok, a versenyjogi 
szabályok és a közbeszerzési döntéshozatal keretei, 

 támogatják a fenntartható fejlődést azáltal, hogy előmozdítják az együttműködést, az 
átláthatóságot és a szociális és környezeti kérdésekről való párbeszédet a partnerekkel. 

 
Jelenleg - többek között - az alábbiakról folynak kereskedelmi tárgyalások: 

 Transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP) az Amerikai Egyesült Államokkal:  
Az Európai Bizottság és az Egyesült Államok között 2013 júliusa óta zajlanak a megbeszélések egy 
szabadkereskedelmi övezet létrehozásáról (TTIP). A megállapodásnak számos problémás része 
van, ilyen például a termékekre vonatkozó szabványok kérdése, illetve az állam és befektetők közti 
vitarendezés (ISDS) szabályai is. 
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 Átfogó gazdasági és kereskedelmi 
megállapodás az EU és Kanada között 
(CETA): A megállapodás most az Európai 
Parlament, a Tanács és a tagállamok nemzeti 
parlamentjeinek jóváhagyására vár. Az Európai 
Parlament nemzetközi kereskedelmi szakbizott-
sága decemberben szavaz az egyezményről, 
ezután kerül a plenáris ülésterem szavazása elé. 
(Utolsó hír: Vallónia mégsem vétózza meg a 
megállapodást.) 

 

 Szabadkereskedelmi megállapodás az EU és 
Japán között: van rá esély, hogy még év vége 
előtt megkötik a megállapodást. 

 

 Szolgáltatáskereskedelmi megállapodások 
(TiSA): A szolgáltatáskereskedelmi megállapo-
dást (TISA) jelenleg a Világkereskedelmi 
Szervezet (WTO) 23 tagja, köztük az EU is 
tárgyalja azzal a céllal, hogy a résztvevők 
megkönnyítsék a szolgáltatások kereskedelmét 

egymás között. A tárgyalásokat a Parlament is 
figyelemmel kíséri. 

 

 Malajzia: a tárgyalások előrehaladottak, de a 

főbb kérdésekben nem jutnak dűlőre a felek. 

 Indonézia: a megbeszélések következő körét 

2017 első negyedévében tartják. 

 Thaiföld: a megbeszélések négy köre már lezajlott, de egyelőre nincs új tárgyalási dátum. 

 Fülöp-szigetek: a következő tárgyalást az év vége előtt tartják. 

 Mianmar: a megbeszélések négy köre már lezajlott, de egyelőre nincs új tárgyalási dátum. 

 India: nincs új tárgyalási dátum, de a legfontosabb ügyekről zajlanak a megbeszélések. 

 Mercosur: októberben lezárták a tárgyalásokat. 

 Mexikó: novemberre tűzték ki a tárgyalások második körének időpontját. 

 Kína: Az EU tárgyalásokat folytatott Kínával egy kifejezetten a beruházásokra vonatkozó 

egyezmény megkötéséről, illetve más megbeszélésekről is zajlanak az egyeztetések. 

 Dél-mediterrán országok és a Közel-Kelet: Számos egyezményről tárgyalnak a felek, ide értve az 

áruk kereskedelmének megkönnyítését, vagy a mezőgazdasági és ipari területekre vonatkozó 

egyeztetéseket. 
 

Az Európai Unió tagállamainak nevében az Európai Bizottság tárgyal az egyezményekről. A 
Lisszaboni szerződés óta a kereskedelmi egyezményeket a Parlamentnek is jóvá kell hagynia ahhoz, 
hogy hatályba léphessenek. A plenáris szavazás fontos lépés a megállapodás folyamatában, 2012-
ben például az EP nem szavazta meg a sokat vitatott hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást 
(ACTA). Az EP-képviselők emellett a folyamatban lévő tárgyalásokat is figyelemmel kísérik. 
 
A folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások listája: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf 
 

Források és további információk: 
http://www.consilium.europa.eu/hu/policies/trade-agreements/ 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161014STO47381/a-ceta-n-t%C3%BAl-az-eu-folyamatban-
l%C3%A9v%C5%91-kereskedelmi-meg%C3%A1llapod%C3%A1sai 
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