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 HÍREK 

A KKV-eszköz sikerei 
Két év alatt húszezernél több pályaművet nyújtottak be, 500 millió euró 
támogatásban részesült több mint 1400 projekt, és 692 millió eurót meghaladó 
nagyságú magántőkét mozgósítottak. A kedvezményezettek között találunk 
családi vállalkozásokat, szolgáltató cégeket és kutatásorientált kkv-kat. A 
nyertes vállalkozások csaknem harmada legfeljebb 3 éve alakult induló 
vállalkozás. A verseny óriási, hiszen a sikerráta az első fázist tekintve 8%, a 
második fázisban 6%. Az első tapasztalatok szerint a nyertes cégek 
háromszor annyi magántőke beruházást vonzottak, mint a programban való 
részvételüket megelőzően, továbbá gyorsabb piacra lépésről számoltak be. 

 

További 
információk: 
http://www.h2020.gov.
hu/nemzetkozi-
tevekenyseg/nemzetk
ozi-hirek/kkv-eszkoz-
2014-2015-
ben?objectParentFold
erId=9315 
 
 

Fizetésképtelen vállalkozások –  
Új szabályozást javasol az Európai Bizottság 

Az Európai Bizottság közzétette a vállalkozások 
fizetésképtelenségére vonatkozó uniós szabályokat. A jól működő 
fizetésképtelenségi és szerkezetátalakítási rendszerek kulcsszerepet 
játszhatnak a gazdasági növekedés támogatásában és a 
munkahelyteremtésben. A kezdeményezés elősegíti majd, hogy a 
nehéz pénzügyi helyzetben lévő vállalkozások idejében 
végrehajthassák a szükséges szerkezetátalakítást, és ezáltal 
elkerülhessék a csődöt és az elbocsátásokat, a vállalkozók számára 
pedig biztosítja a második esélyt egy esetleges csődöt követően. 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-3802_hu.htm 
 

Magyarországra vonatkozó ténylap: 
http://ec.europa.eu/information_soci
ety/newsroom/image/document/201
6-
48/hu_insolvency_country_factsheet
_40024.pdf 

 

Lendület az európai innovatív vállalkozásoknak 
Európában nincs hiány innovatív ötletekből és erős a vállalkozói szellem. Sok új 
vállalkozás azonban nem éli túl az első kritikus éveket, vagy egy harmadik 
országban próbál szerencsét ahelyett, hogy megpróbálná kiaknázni az 500 millió 
potenciális ügyfelet tömörítő uniós piacban rejlő lehetőségeket. Az Európai 
Bizottságnak eltökélt szándéka változtatni ezen, ezért egybegyűjti a meglévő és új 
intézkedéseket, hogy egy koherensebb keretet hozzon létre. A kezdeményezés 
hangsúlyt helyez arra is, hogy az érintett vállalkozások el tudjanak igazodni 
a szabályozási követelmények között, továbbá több támogatás jusson az 
innovációra a „Horizont 2020” keretprogram megreformálásával. 

 
 

További 
információk: 
http://europa.eu/r
apid/press-
release_IP-16-
3882_hu.htm 
 

Elkezdődött a 2017. évi európai szemeszter 
Az Európai Bizottság elfogadta az EU 2017-es gazdasági és szociális 
prioritásokra vonatkozó ajánlásait. Ezzel a dokumentumcsomaggal indul a 
gazdasági kormányzás 2017-es ciklusa, az úgynevezett európai szemeszter. 
Magyarországra vonatkozóan a Bizottság továbbra sem lát makrogazdasági 
egyensúlyhiányt. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy kétszerezzék meg a 
gazdaságpolitikai bűvös háromszög elemeire, azaz a beruházási tevékenység 
élénkítésére, a strukturális reformok végrehajtására és a felelősségteljes fiskális 
politikák biztosítására irányuló erőfeszítéseiket 
 

További 
információk: 

http://europa.eu/rapi
d/press-release_IP-
16-3664_hu.htm 
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Hogyan hatnak  
a kereskedelmi megállapodások a mezőgazdasági ágazatra? 

Az Európai Bizottság bemutatta annak a tanulmánynak az eredményeit, 
amely azt vizsgálta, hogy a megkötésre váró 12 kereskedelmi 
megállapodás milyen halmozott hatással lehet az uniós agrár-
élelmiszeripari ágazatra. Az elméleti síkon végzett vizsgálat alapján 
készült gazdasági tanulmány értékes adatokkal szolgál többek közt a 
termelői árakról, továbbá rávilágít az európai mezőgazdasági termékek 
világpiaci lehetőségeire, ugyanakkor jelzi egyes agrárágazatok 
érzékenységét is. 
 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-3672_hu.htm 

 

További információk: 
http://www.europarl.europa.eu/news/
hu/news-
room/20161118STO51776/plen%C3
%A1ris-vita-hat%C3%A9konyabb-
fell%C3%A9p%C3%A9s-kell-a-
hozz%C3%A1adott%C3%A9rt%C3%
A9kad%C3%B3-csal%C3%A1s-ellen 

 

Hatékonyabb fellépés a hozzáadottértékadó-csalás ellen 
A hozzáadottérték-adó (héa) jelenlegi uniós szintű szabályozása 
1993. óta van hatályban, és már nem felel meg az egyre növekvő 
cégek és az e-kereskedelem követelményeinek, valamint nem elég 
hatékony a csalásokkal szemben. Az Európai Bizottság dolgozik a 
szabályozás reformján, amelyet az Európai Parlament is 
véleményez. A héacsalás legelterjedtebb formája az úgynevezett 
körhintacsalás, amikor a termékeket több, különböző tagállamokban 
tevékenykedő cég körbeadja egymásnak, kihasználva, hogy az 
árucikkek Unión belüli értékesítését nem terheli adó. A Bizottság 
többek között ezen is változtatna a héarendszer reformjával. 

 
HÍREK 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press
-release_IP-16-
4024_hu.htm 

 

Az Európai Beruházási Terv megerősítésére van szükség 
Az európai beruházási terv igen hasznos eszköznek bizonyult az európai 
beruházási szint fenntartható növekedésének ösztönzése terén. Az első 
pilléren belül a KKV-kra vonatkozó keret piaci felhasználása 
kiemelkedően gyors volt, messze felülmúlta a várakozásokat. Annak 
érdekében, hogy a kkv-k számára továbbra is lehessen finanszírozást 
nyújtani ESBA-támogatással, 2016 júliusában 500 millió euróval 
növelték a KKV-keretet. Az Európai Bizottság javaslatának értelmében. 
kétszeresére nőne az ESBA időtartama és kapacitása oly módon, hogy 
első lépésként 2020-ig meghosszabbítanák az időtartamát, és 315 milliárd 
euróról legalább 500 milliárdra növelnék a teljes beruházási célt.  

WATIFY - a vállalkozások digitális fejlődését támogató platform 
A WATIFY az Európai Bizottság által támogatott nonprofit kezdeményezés, 
amelynek keretében a vállalkozók elmondják, hogyan miként lettek úrrá 
kétségeiken saját vállalkozásuk beindítása vagy digitalizálása közben. Miért? 
Mert egy vállalkozás beindítása vagy digitalizálása előtt mindenkinek vannak 
kétségei. Mindig lesz számos érv arra, hogy nem érdemes belefogni. Pedig a 
kétségek nem jelenthetnek okot arra, hogy feladjuk az elképzeléseinket. Éppen 
ellenkezőleg, a kétségek hasznosak; a helyes döntés felé terelnek bennünket, 
és arra ösztönöznek, hogy feltegyük a megfelelő kérdéseket.  

További 
információk:  
https://ec.europa.
eu/growth/tools-
databases/dem/?l
anguage=hu 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3672_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3672_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161118STO51776/plen%C3%A1ris-vita-hat%C3%A9konyabb-fell%C3%A9p%C3%A9s-kell-a-hozz%C3%A1adott%C3%A9rt%C3%A9kad%C3%B3-csal%C3%A1s-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161118STO51776/plen%C3%A1ris-vita-hat%C3%A9konyabb-fell%C3%A9p%C3%A9s-kell-a-hozz%C3%A1adott%C3%A9rt%C3%A9kad%C3%B3-csal%C3%A1s-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161118STO51776/plen%C3%A1ris-vita-hat%C3%A9konyabb-fell%C3%A9p%C3%A9s-kell-a-hozz%C3%A1adott%C3%A9rt%C3%A9kad%C3%B3-csal%C3%A1s-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161118STO51776/plen%C3%A1ris-vita-hat%C3%A9konyabb-fell%C3%A9p%C3%A9s-kell-a-hozz%C3%A1adott%C3%A9rt%C3%A9kad%C3%B3-csal%C3%A1s-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161118STO51776/plen%C3%A1ris-vita-hat%C3%A9konyabb-fell%C3%A9p%C3%A9s-kell-a-hozz%C3%A1adott%C3%A9rt%C3%A9kad%C3%B3-csal%C3%A1s-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161118STO51776/plen%C3%A1ris-vita-hat%C3%A9konyabb-fell%C3%A9p%C3%A9s-kell-a-hozz%C3%A1adott%C3%A9rt%C3%A9kad%C3%B3-csal%C3%A1s-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161118STO51776/plen%C3%A1ris-vita-hat%C3%A9konyabb-fell%C3%A9p%C3%A9s-kell-a-hozz%C3%A1adott%C3%A9rt%C3%A9kad%C3%B3-csal%C3%A1s-ellen
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20161118STO51776/Plen%C3%A1ris-vita-hat%C3%A9konyabb-fell%C3%A9p%C3%A9s-kell-a-hozz%C3%A1adott%C3%A9rt%C3%A9kad%C3%B3-csal%C3%A1s-ellen
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4024_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4024_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4024_hu.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_hu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_hu.htm
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/?language=hu
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/?language=hu
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/?language=hu
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/?language=hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ESEMÉNYEK 

Program és további információk: 
extremadura.bruselas@gobex.es 
 
 

2016. december 1. 9:30-14:30 
A régiók szemléletváltása a vállalkozók 

ösztönzésére 
Szervező: ERRIN 

Helyszín: Spanyol Állandó EU Képviselet,  
52 Boulevard du Régent 

 

További információk:  
http://www.consilium.europa.eu/en/gener
al-secretariat/events/innovation-
conference/ 
 

2016. december 7. 13:30-19:00 Brüsszel 
Hogyan változtathatja meg  

az innováció a világot? 
Szervezők: Szlovák EU Elnökség 

Helyszín: EU Tanácsa, Justus Lipsius épület, 
175 Rue de la Loi 

 

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: Square-Brussels Meeting Centre 
Mont des Arts - Kunstberg 

 

További információk:  
http://ictprofessionalism.eu/conference-
programme/ 

 
2016. december 6. 9:00 – 16:30 Brüsszel 

Készségek fejlesztése az IKT területén 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75 
 

További információk:  
http://clusterconference2016.eu/ 

 2016. december 1-2. Brüsszel 
Európai klaszter konferencia 2016 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Crowne Plaza - Le Palace,  

Rue Gineste 3 
 

mailto:extremadura.bruselas@gobex.es
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/events/innovation-conference/
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/events/innovation-conference/
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/events/innovation-conference/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1125&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1125&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1125&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/eip/ageing/events/european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing-transforming-future-health-and-care_en
http://ec.europa.eu/eip/ageing/events/european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing-transforming-future-health-and-care_en
http://ec.europa.eu/eip/ageing/events/european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing-transforming-future-health-and-care_en
http://ec.europa.eu/eip/ageing/events/european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing-transforming-future-health-and-care_en
http://ictprofessionalism.eu/conference-programme/
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További információk: 
https://fr.xing-events.com/Watifylaunch.html 

 2016. december 7. 9:00-18-00 Brüsszel 
Nyitókonferencia: WATIFY kampány a KKV-k 

digitális átalakulásáért 
Szervező: European Startup Network  

Helyszín: Hotel Bloom, Rue Royale 250 

 

További információk:  

maxima.staelens@ceep.eu  

2016. december 14. Brüsszel 14:30-17:30 
Befogadó digitális gazdaság  

Szervezők: Eurochambres, Ceep 
Helyszín: Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság, 99 rue Belliard 
 

További információk:  
https://smf-startup-
ecosystems.teamwork.fr/en/programme 
 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i
d=8995&lang=en 

 

2016. december 7. 10:30-18:00 Brüsszel 
Az adatgyűjtés uniós szintre emelése 

Szervező: European Startup Network  
Helyszín: Residence Palace, Magritte Room 

Rue de la Loi 155 

További információk: 
http://insist-project.eu/index.php/news-
events/events/insist-
events/eventdetail/35/116/creation-of-a-network-of-
mentors-dedicated-to-sme-owners-for-ensuring-
sustainability-multiplier-event 

 

2016. december 15. Brüsszel 9:00-14:00 
Insist projekt: KKV mentori hálózat a 

fenntarthatóság elősegítésére  
Szervező: Insist Projekt 

Helyszín: 42 rue de la Loi 

További információk:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.event
s-and-activities-your-europe-your-say-2017 
 

Regisztráció: 
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-
ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html 

 

2017. március 30-31. Büsszel 
Your Europe, Your Say 2017 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) 

Helyszín: EGSZB, 99 Rue Belliard 
 

További információk:  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cf
m?id=1562 2016. december 12. 9:30 – 17:30 Brüsszel 

Export Control Forum 2016 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Congress Centre Albert Borschette, 
rue Froissart 36 

 

 

ESEMÉNYEK 

https://fr.xing-events.com/Watifylaunch.html
mailto:maxima.staelens@ceep.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 Portálon 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/category/open-calls/ 
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 
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Az Európai Bizottság 2017. évi munkaprogramja 
 
Az Európai Bizottság minden évben új 

munkaprogramot ad ki, amelyben meghatározza az 

előtte álló év stratégiai kezdeményezéseit. Célja, hogy 

mind az Európai Unió intézményei, mind az érdekelt 

felek számára elérhetővé tegye az Európai Bizottság 

adott évi szakpolitikai irányvonalait, jogalkotási és nem 

jogalkotási kezdeményezéseinek indikatív listáját. A 

munkaprogram azokat a kulcsfontosságú 

kezdeményezéseket rögzíti, amelyek 2017 végéig 

történő végrehajtására a Bizottság kötelezettséget vállal. 

 

Az európai polgárok és vállalkozások jól ismerik és mindennapi életükben is érzékelik az előttünk álló 

kihívások következményeit. A gazdasági fellendülés továbbra is gyerekcipőben jár, a migrációs 

áramlások próbára teszik az Európai Unió külső határait, megnövekedett a terrorista veszély, keleti és 

déli szomszédságunkban továbbra is instabilitás uralkodik, mindezt pedig tetézi az Egyesült Királyság 

népszavazásának eredményét övező bizonytalanság. A 2017-es munkaprogram hívószava ezért: 

„Építsünk olyan Európát, amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a 

biztonságot”. Az Európai Bizottság megbízatásának kezdetétől úgy alakítja prioritásait, hogy azok a 

fontos kérdések kerüljenek előtérbe, amelyek tekintetében a hatékony uniós fellépés kézzelfogható 

változásokat képes elérni a kihívások kezelése terén.  

 

A 2009–2014 közötti előző hivatali időszakban a Bizottság minden éves munkaprogramjában 

átlagosan több mint 130 új kezdeményezésre tett javaslatot. A Juncker-Bizottság ettől eltérő 

megközelítést alkalmaz. A 2015. és 2016. évi munkaprogramjában csupán 23 új kezdeményezést 

terjesztett elő, a 2017. évi munkaprogram pedig mindössze 21 kulcsfontosságú kezdeményezést 

tartalmaz.  

 

A kiszámíthatóság és az átláthatóság biztosítása érdekében a munkaprogram öt táblázatszerű 

mellékletben foglalja össze a 2017. évre előirányzott kezdeményezéseit: 
 

 Az I. melléklet azt az elkövetkező évben előterjesztendő 21 kulcsfontosságú kezdeményezést 

tartalmazza, amelyek a Juncker-Bizottság tíz politikai prioritásának végrehajtását szolgáló konkrét 

fellépésekre összpontosítanak.  

 

 A II. mellékletben azok a REFIT-kezdeményezések szerepelnek, amelyek esetében az 

elkövetkező évben a jogszabályok aktualizálására és javítására teszünk javaslatot. 

 

Mi az a REFIT? 

Az idei munkaprogram 18 olyan új REFIT-kezdeményezést tartalmaz, amelyek esetében a 

Bizottság részletes értékelés alapján a hatályos jogszabályok aktualizálására és javítására tesz 

javaslatot annak érdekében, hogy a célkitűzéseket továbbra is hatékonyan és indokolatlan terhek 

nélkül lehessen megvalósítani. Példa erre a határokon átnyúló fizetéseknél (különösen az 

euróövezeten kívüli tagállamok viszonylatában) az adatközlés javítása és a díjak csökkentése vagy 

a határigazgatás területén a Schengeni Információs Rendszer működésének és használatának 

javítása. 

 

 A III. mellékletben azok a függőben lévő kiemelt jogalkotási dossziék olvashatók, amelyek 

tekintetében a lehető leggyorsabb fellépést várjuk az Európai Parlamentben és Tanácsban dolgozó 

társjogalkotóktól, hogy eredményeket biztosíthassunk a polgárok számára. Ezen dossziék közé 

tartozik például a digitális szerződések, az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás 

megelőzésére irányuló javaslat, a munkavállalók kiküldetését érintő javaslat stb. 
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 A IV. mellékletben a visszavonásra szánt függőben lévő javaslatok listája szerepel. 

 

Hogyan dönti el a Bizottság, hogy mely javaslatokat vonja vissza? 

A Bizottság körültekintően megvizsgált valamennyi függőben lévő javaslatot annak megítélése 

érdekében, hogy szükséges-e azok fenntartása, módosítása vagy visszavonása. 19 olyan 

függőben lévő javaslat visszavonását javasolja, amelyek technikai szempontból elavultak vagy már 

nem szolgálják céljukat. Visszavonásra kerül például a konszolidált társaságiadó-alapra tett 

javaslat.   

 

 Az V. melléklet azoknak a jelenleg hatályos jogszabályoknak a listáját tartalmazza, amelyeket a 

Bizottság hatályon kívül kíván helyezni. 

 
A 21 FŐ KEZDEMÉNYEZÉS A 10 FŐ PRIORITÁS MENTÉN 2017-BEN 

 

Új lendület a foglalkoztatásnak, a 

növekedésnek és a beruházásoknak 

1. Ifjúsági kezdeményezés  

2. A körforgásos gazdaságra 

vonatkozó cselekvési terv 

végrehajtása  

3. A 2020 utáni pénzügyi keret 

Összekapcsolt digitális 

egységes piac 

4. A digitális egységes piaci stratégia 

végrehajtása 

 

Ellenállóképes energiaunió 

és előretekintő éghajlat-politika 

5. Az energiaunióra vonatkozó stratégia 

végrehajtása: az alacsony 

kibocsátással járó utazás és 

mobilitás 

 

Megerősített iparon alapuló, mélyebb és 

méltányosabb belső piac 

6. Az egységes piaci stratégia végrehajtása 

7. Méltányosabb társasági adózás 

8. Az európai űrstratégia végrehajtása 

9. A tőkepiaci unióra vonatkozó 

cselekvési terv végrehajtása 

Mélyebb és méltányosabb  

gazdasági és monetáris unió 

10. A szilárd GMU-ra épülő erős Unió 

11. A szociális jogok európai pillére 

 

Észszerű és kiegyensúlyozott 

szabadkereskedelmi megállapodás az 

Egyesült Államokkal 

12. „A mindenki számára előnyös 

kereskedelem” elnevezésű stratégia 

végrehajtása 

A jogérvényesülés és az alapvető jogok 

kölcsönös bizalmon alapuló térsége 

13. Adatvédelmi csomag 

14. A hatékony és valódi biztonsági unió 

felé történő előrehaladás 

Elmozdulás egy új migrációs politika felé 

15. Az európai migrációs stratégia 

végrehajtása 

 

Erősebb globális szereplő 

16. Az európai védelmi cselekvési terv 

végrehajtása 

17.  Az EU kül- és biztonságpolitikára vonatkozó 

globális stratégiájának végrehajtása 

18. A Szíriára vonatkozó uniós stratégia 

19. Afrika – EU partnerség: megújult 

lendület 

A demokratikus változás Uniója 

20. A bizottsági eljárások korszerűsítése 

21. Az uniós jog érvényesítésének még inkább 

stratégiai megközelítése 
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A jelenlegi Bizottság a következő években kifejezetten az eredményes végrehajtásra fog 

összpontosítani. Ennek érdekében együttműködést fog folytatni az Európai Parlamenttel és a 

Tanáccsal, hogy a kulcsfontosságú javaslatok mielőbb elfogadásra kerüljenek és kifejtsék gyakorlati 

hatásukat. A Bizottság ezt a megállapodást közös kötelezettségvállalásnak tekinti arra vonatkozóan, 

hogy a nagy horderejű és sürgető kérdésekre összpontosítson, ugyanakkor egyszerű, tényeken 

alapuló, kiszámítható és arányos jogszabályok kialakítására törekedjen, amelyek a lehető legnagyobb 

előnyöket biztosítják a polgárok és a vállalkozások számára. 

 

Az Európai Bizottság 2017. évi munkaprogramja:  

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_hu.pdf 

 

I. számú melléklet: Új kezdeményezések  

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_i_hu.pdf 

 

II. számú melléklet: REFIT-kezdeményezések 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_ii_hu.pdf 

 

III. Előterjesztett, tárgyalási szakaszban lévő kiemelt javaslatok 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_iii_hu.pdf 

 

IV. számú melléklet: Visszavonandó javaslatok 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_iv_hu.pdf 

 

V. számú melléklet: Hatályon kívül helyezendő jogszabályok 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2017_annex_v_hu.pdf 
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