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Versenyképesség az EU-ban: 
minden magyar régió lejjebb csúszott 

Az Európai Bizottság közzétette a 263 uniós régió regionális 
versenyképességi indexét ismertető tanulmány harmadik kiadását, 
amely hasznos információkkal szolgál a régiók számára gazdasági 
teljesítményük javításához. A regionális versenyképesség azt jelenti, 
hogy egy régió mennyire képes vonzó és fenntartható környezetet 
biztosítani a vállalkozások és a lakosok számára a letelepedéshez, 
illetve a működéshez vagy munkához. A 2016-os kiadás újdonsága 
egy interaktív webes eszköz, amellyel részletesebben lehet 
elemezni az egyes régiókat. 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-333_hu.htm 
 
Interaktív összehasonlító eszköz: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/
en/information/maps/regional_comp
etitiveness/ 
 

 HÍREK 

Visszaállítja az EU a vízumkényszert  
az amerikai állampolgárok számára? 

Az Európai Bizottság köteles ideiglenesen visszaállítani a 
vízumkötelezettséget az Egyesült Államokkal szemben, mivel Washington 
öt uniós tagország polgáraitól vízumot kér a beutazáshoz. Bulgária, 
Horvátország, Ciprus, Lengyelország és Románia polgárai még mindig 
nem utazhatnak vízummentesen az Egyesült Államokba. A 
vízumviszonossági mechanizmus értelmében, ha egy harmadik ország két 
éven belül nem reagál a vízumviszonossággal kapcsolatos mulasztásról 
kapott értesítésre, akkor a  Bizottságnak egy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktuson keresztül 1 évre fel kell függesztenie az adott ország 
állampolgárainak vízummentességét. 

További információk: 
http://www.europarl.europa
.eu/news/hu/news-
room/20170227IPR64156/
ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-
vissza-a-bizotts%C3%A1g-
a-
v%C3%ADzumk%C3%A9
nyszert-az-amerikai-
%C3%A1llampolg%C3%A
1rok-
sz%C3%A1m%C3%A1ra 

 

Az Európai Parlament megszavazta  
a Kanadával kötött kereskedelmi megállapodást 

Az Európai Parlament megszavazta az Európai Unió és Kanada között 
létrejött átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodást (CETA). A 
megállapodás a kereskedelem fellendítése és a gazdasági kapcsolatok 
megerősítése útján új üzleti lehetőségeket teremt majd az uniós 
vállalkozások számára. Előmozdítja az üzleti kapcsolatokat, eltörli a 
vámokat, jelentősen javítja a közbeszerzési szerződésekhez való 
hozzáférést, megnyitja a szolgáltatások kanadai piacának új ágazatait, 
kiszámítható feltételeket kínál a beruházók számára, és védelmet biztosít 
143, földrajzi árujelzővel ellátott, magas minőségű mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termék számára. A megállapodást még a tagállamok 
nemzeti parlamentjeinek is jóvá kell hagyniuk. 
 

További információk:  
 
A Hírlevél „Fókuszban az 
Unió” rovatában 
részletesen olvashat a 
CETA megállapodás 
nyújtotta előnyökről. 

 Brexit: az Egyesült Királyságban élő  
uniós állampolgárok jogait vizsgálta az EP 

Az EU-s tagságról szóló brit népszavazás óta bizonytalanság övezi az 
Egyesült Királyságban élő uniós állampolgárok, illetve a más tagállamokban 
élő brit állampolgárok helyzetét - hogyan változnak a jogaik, illetve milyen 
juttatások illetik meg őket? Egyre több beszámoló lát napvilágot arról, hogy 
milyen nehézségekkel néznek szembe. Sokak ütköznek problémákba, amikor 
brit állampolgárságért folyamodnak, míg más, több éve az ott élő uniós 
polgárokat arra kértek, hogy hagyják el az Egyesült Királyságot. A brit 
kormány ezidáig visszautasította, hogy garantálja az uniós polgárok jogait, 
holott az európai parlamenti képviselők szerint ez kötelessége.  

További információk:  
http://www.europarl.europ
a.eu/news/hu/news-
room/20170224STO6394
5/brexit-az-
egyes%C3%BClt-
kir%C3%A1lys%C3%A1g
ban-%C3%A9l%C5%91-
uni%C3%B3s-
%C3%A1llampolg%C3%A
1rok-jogait-
vizsg%C3%A1lta-az-ep 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-333_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-333_hu.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170227IPR64156/ep%C3%A1ll%C3%ADtsa-vissza-a-bizotts%C3%A1g-a-v%C3%ADzumk%C3%A9nyszert-az-amerikai-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-sz%C3%A1m%C3%A1ra
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170224STO63945/brexit-az-egyes%C3%BClt-kir%C3%A1lys%C3%A1gban-%C3%A9l%C5%91-uni%C3%B3s-%C3%A1llampolg%C3%A1rok-jogait-vizsg%C3%A1lta-az-ep


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merre tovább, Európa?  
Az Európai Bizottság fehér könyvet terjesztett elő Európa jövőjéről, amely öt 
forgatókönyv alapján mutatja be, miként alakulhat az unió 2025-ig attól 
függően, hogy milyen utat választ. Az öt verzió között szerepel a közös 
piachoz történő visszalépés és az integráció szorosabbra fűzése is. A fehér 
könyv megvizsgálja, milyen változások előtt áll Európa a következő 
évtizedben, az új technológiák társadalmat és munkahelyeket érintő hatásától 
kezdve egészen a globalizációval kapcsolatos kétségekig, a biztonsági 
aggályokig és a populizmus térnyeréséig. Egyértelműen kimondja, milyen 
választás előtt állunk: sodródunk az árral, vagy a magunk hasznára fordítjuk 
ezeket a folyamatokat, és az új lehetőségekkel. 
 

További információk: 
http://www.europarl.euro
pa.eu/news/hu/news-
room/20170301STO644
25/merre-
tov%C3%A1bb-
eur%C3%B3pa-juncker-
eln%C3%B6k-5-
forgat%C3%B3k%C3%B
6nyv%C3%A9t-vitatta-
meg-az-ep 

A kereskedelmi eljárások egyszerűsítése 
Hatályba lépett a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló WTO 
(Kereskedelmi Világszervezet) megállapodás. A megállapodás célja a 
nemzetközi behozatali és kiviteli eljárások, a vámalakiságok és az 
árutovábbítási követelmények egyszerűsítése és tisztázása. A 
kereskedelemmel kapcsolatos ügyintézés könnyebbé és olcsóbbá válik, ami 
hozzájárul a globális gazdasági növekedés jelentős mértékű és szükséges 
fellendítéséhez. Az uniós vámhatóságok vezető szerephez jutnak a 
megállapodás végrehajtásában. A megállapodás emellett javítja a kis- és 
középvállalkozások globális értékláncokban való részvételi lehetőségeit.  
 

További információk: 

http://europa.eu/rapi
d/press-release_IP-
17-188_hu.htm 
 

 
 
 

További információk:  
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-347_hu.htm 
 
Magyarország eredményei: 
https://ec.europa.eu/digital-
single-
market/en/scoreboard/hungary 
 

 

Budapest is esélyes az EU fenntartható városi mobilitási díjára 
2017. március 20-án hirdetik ki a fenntartható városi mobilitási tervért 
járó díj nyerteseit. Az esélyes városok között találjuk Brüsszel és 
Stockholm mellett Budapestet is. Budapest központi 
elhelyezkedéséből adódóan jelentős közlekedési csomópont is. A 
főváros 2014-ben elfogadott közlekedésfejlesztési stratégiája – a 
Balázs Mór-terv – fenntartható szemléletet alkalmaz mind a 
személyek, mind az áruk szállítására. 
 

További információk:  
https://ec.europa.eu/tran
sport/themes/urban/medi
a/news/2017-02-21-
europeanmobilityweek 
 

 
HÍREK 

Mennyire digitális országban él Ön? 
Az Európai Bizottság közzétette a digitális gazdaság és társadalom 
fejlettségét mérő DESI mutató legfrissebb értékeit. A tanulmány 
segítségével nyomon követhető a 28 tagállam teljesítménye a 
legkülönbözőbb területeken, a vállalkozások digitaliztációjától 
kezdve az internetkapcsolaton át a digitális készségekig. Idén 
Dánia, Finnország, Svédország és Hollandia eredménye a 
legkiemelkedőbb; őket Luxemburg, Belgium, az Egyesült Királyság, 
Írország, Észtország és Ausztria követi. A három digitálisan 
legfejlettebb tagállam globálisan is élen jár, megelőzve Dél-Koreát, 
Japánt és az Egyesült Államokat. Magyarország a 21. helyen áll. 

http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170301STO64425/Merre-tov%C3%A1bb-Eur%C3%B3pa-Juncker-eln%C3%B6k-5-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv%C3%A9t-vitatta-meg-az-EP
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170301STO64425/merre-tov%C3%A1bb-eur%C3%B3pa-juncker-eln%C3%B6k-5-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv%C3%A9t-vitatta-meg-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170301STO64425/merre-tov%C3%A1bb-eur%C3%B3pa-juncker-eln%C3%B6k-5-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv%C3%A9t-vitatta-meg-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170301STO64425/merre-tov%C3%A1bb-eur%C3%B3pa-juncker-eln%C3%B6k-5-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv%C3%A9t-vitatta-meg-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170301STO64425/merre-tov%C3%A1bb-eur%C3%B3pa-juncker-eln%C3%B6k-5-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv%C3%A9t-vitatta-meg-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170301STO64425/merre-tov%C3%A1bb-eur%C3%B3pa-juncker-eln%C3%B6k-5-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv%C3%A9t-vitatta-meg-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170301STO64425/merre-tov%C3%A1bb-eur%C3%B3pa-juncker-eln%C3%B6k-5-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv%C3%A9t-vitatta-meg-az-ep
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170301STO64425/merre-tov%C3%A1bb-eur%C3%B3pa-juncker-eln%C3%B6k-5-forgat%C3%B3k%C3%B6nyv%C3%A9t-vitatta-meg-az-ep
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További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i
d=9074&lang=en 
 

2017. március 9-10. Brüsszel 
A körkörös gazdasági legfontosabb 

eredményei 
Szervező: Európai Bizottság 

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

  

További információk: 
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-
energy.aspx 
 

2017. március 24. Brüsszel 
Innovatív energia megoldások az európai 

régiók és városok számára 
Szervező: Régiók Bizottsága 

Helyszín: Régiók Bizottsága, Rue Belliard 101 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/jrc/communities/co
mmunity/tto-circle-community/event/ipr-
open-science-and-technology-transfer 
 

2017. március 9. Brüsszel 
A szellemi tulajdonjog védelme – 

 lehetőségek és kihívások 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Rue Van Maerlant 2 

További információk: 
http://energypolicysummit.eu/ 
 2017. március 21. Brüsszel 

3. Európai Energia Csúcstalálkozó 
Szervező: European Business Summit 

Helyszín: Palais d'Egmont, 
 Place du Petit Sablon 8 bis  

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/finance-events-
170323-fintech_en 
 

2017. március 23. 8:00-17:00 Brüsszel 
FinTech konferencia – az új pénzügyi 

technológiák szabályozása az EU-ban 
Szervező: Európai Bizottság 

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

 ESEMÉNYEK 

További információk: 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?p
g=events&eventcode=2E9FEBCB-A371-
D5CA-7CA4807D8B914FFA 
 

2017. március 22. Brüsszel 10:00-15:30 
Workshop:  

a fejlett anyagok kutatásától az innovációig 
és növekedésig 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Covent Garden Building,  

Place Rogier 16 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9074&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9074&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9074&lang=en
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/kep-energy.aspx
https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/tto-circle-community/event/ipr-open-science-and-technology-transfer
https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/tto-circle-community/event/ipr-open-science-and-technology-transfer
https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/tto-circle-community/event/ipr-open-science-and-technology-transfer
http://energypolicysummit.eu/
https://ec.europa.eu/info/finance-events-170323-fintech_en
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http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=2E9FEBCB-A371-D5CA-7CA4807D8B914FFA
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=2E9FEBCB-A371-D5CA-7CA4807D8B914FFA
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=2E9FEBCB-A371-D5CA-7CA4807D8B914FFA


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információk: 
http://europa.eu/newsroom/events/compn
et-annual-conference-innovation-firm-
size-productivity-and-imbalances-age_en 
 

2017. június 29-30. Brüsszel 
CompNet éves konferencia 
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Európai Bizottság, további információk 
hamarosan 

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. Brüsszel 
Your Europe, Your Say 2017 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) 

Helyszín: EGSZB, 99 Rue Belliard 
 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid11291
4/conference-net-futures-2017.html 
 

2017. június 28-29. Brüsszel 
Net Futures konferencia 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 
http://www.eusew.eu/about-conference 
 2017. június 20-22. Brüsszel 

Fenntartható Energia Hét 2017 (EUSEW2017) 
Szervező: Európai Bizottság 

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

 

Program: 
http://www.ddrexpo.com/cms/wp-
content/uploads/2017/02/DDR2017_program_
EN.pdf 
 

További információk: 
http://www.ddrexpo.com/ 
 

2017. június 14-16. Brüsszel 
DDR Expo:  

legyen részese a körkörös gazdaságnak! 
Szervező: European Demolition Association 

Helyszín: Brussels Expo,  
Place de Belgique 1, Hall 11 

 

További információk: 
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-
and-projects/events/3rd-cedefop-
brussels-seminar-addressing-and-
preventing-low-skills 
 

2017. június 26. Brüsszel 
Cedefop konferencia a képzésről 

Szervező: Cedefop 
Helyszín: további információk hamarosan 

  

http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://europa.eu/newsroom/events/compnet-annual-conference-innovation-firm-size-productivity-and-imbalances-age_en
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid112914/conference-net-futures-2017.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid112914/conference-net-futures-2017.html
http://www.eusew.eu/about-conference
http://www.ddrexpo.com/cms/wp-content/uploads/2017/02/DDR2017_program_EN.pdf
http://www.ddrexpo.com/cms/wp-content/uploads/2017/02/DDR2017_program_EN.pdf
http://www.ddrexpo.com/cms/wp-content/uploads/2017/02/DDR2017_program_EN.pdf
http://www.ddrexpo.com/
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/3rd-cedefop-brussels-seminar-addressing-and-preventing-low-skills
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/3rd-cedefop-brussels-seminar-addressing-and-preventing-low-skills
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/3rd-cedefop-brussels-seminar-addressing-and-preventing-low-skills
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Ready2GO: 

Innovatív uniós program a KKV-k nemzetközi piacra lépésének támogatására 
 

Kanada, Chile, India, Amerikai Egyesült Államok, Kamerun… 
Gondolt már arra, hogy az Ön vállalkozása is megjelenhetne 
ezeken a piacokon? A Ready2GO program célja, hogy a 
cégprofilnak megfelelő, a vállalkozás igényeihez igazodó 
képzésekkel és tanácsadással segítse az európai kis- és középvállalkozásokat nemzetközivé 
válásukban. A programot egy nemzetközi konzorcium hozta létre (Promos, Enterprise Europe 
Network, Eurochambres, nyolc kereskedelmi és iparkamara, Formaper és Innovhub), és az Európai 
Unió finanszírozza a projektet.  
 
A Ready2GO projekt keretében most összesen 80 KKV-t választanak ki Európából, amelyek részt 
vehetnek a Read2GO átfogó programjában: az egyedi képzésektől kezdve a nemzetközi üzleti terv 
kidolgozásán át egészen a nemzetközi kapcsolati háló kiépítéséig. Szem előtt tartva a kiválasztott 
célpiac igényeit, sajátosságait.  
 
A részvételre 2017. március 31-ig lehet pályázni a Ready2GO honlapján: 
www.b2match.eu/ready2go. A költségeket az Európai Bizottság részben megtéríti: a képzéseken és 
hálózatépítő rendezvényeken való részvétel ingyenes, továbbá az utazási költségek egy részét is 
megtérítik. 
 
A pályázó vállalkozásnak a következő feltételeket kell teljesítenie: 

 Kis- vagy középvállalkozásnak kell lennie.  

 Az EU tagországok vagy a COSME partnerországok (Albánia, Örményország, Bosznia-

Hercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Moldovai Köztársaság, 

Montenegró, Szerbia és Törökország) egyikében székhellyel kell rendelkeznie.  

 A következő szektorok valamelyikében kell működnie: agrár-élelmiszeripar, biotechnológia, 

vegyipar, kézműipar, kreatív ipar, környezetvédelem, egészségügy, gyógyszeripar, IKT, 

intelligens energia, kulcsfontosságú alaptechnológiák, nyersanyagágazat, nano- és 

mikrotechnológiák, kiskereskedelmi és szolgáltatási ágazat, fenntartható építőipar, textil- és 

divatipar, fa- és bútorágazat. Tanácsadó cégek és szakmai szolgáltatások kizárva!  

 Az angol, mint munkanyelv magabiztos használata alapfeltétel!  

 

Milyen programokon vehet részt a kiválasztott vállalkozás? 

 3 napos EGYÉNI képzés és tréning program. Helyszín: a vállalkozás központja; 

időpont: 2017. június és 2017. augusztus között. 

 2 napos KOLLEKTÍV képzés a kiválasztott célpiacról (Kanada, Chile, India, 

Amerikai Egyesült Államok, Kamerun). Helyszín: egy európai város; időpont: 2017. 

július és 2017. október között. 

 Nemzetközi üzleti terv kidolgozása. 

 Részvétel 2 hálózatépítő rendezvényen. Helyszín: két választás a célpiacok közül 

(Kanada, Chile, India, Amerikai Egyesült Államok, Kamerun); időpont: 2017. 

november és 2018. július között. 

 

További részvételek a pályázási feltételekről: 
https://www.b2match.eu/ready2go/pages/18247-how-to-participate 

 
 

 PÁLYÁZAT 

http://www.b2match.eu/ready2go
https://www.b2match.eu/ready2go/pages/18247-how-to-participate


 
 
 
 
 
 

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 innovatív és fenntartható közlekedési infrastruktúra-fejlesztések terén, egyúttal pedig támogassa az 

infrastruktúra kiépítéséhez szükséges munkahelyek létrejöttét.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

A nők részvételének elősegítésére  
a Horizont 2020 program KKV eszköz pályázataiban 

A pályázati kiírás célja, hogy a női vállalkozók figyelmét is felhívja a Horizont 2020 program KKV-
eszközében rejlő lehetőségekre, segítse őket egy sikeres pályázati anyag benyújtásában.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  PÁLYÁZAT 

Költségvetés: 250 ezer euró 
Jelentkezési határidő:  

2017. április 6. 

További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm
?item_id=9042 
 

Jelentkezési határidők:  
2017.02.01- 2017.03.31: TagItSmart!   

2017.04.01 - 2017.június: BIGIoT   
2017.06.01 - 2017.08.01: bIoTope   

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 határidők:  
2017. július 14. és 

2017. november 30. 

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

http://kamaraonline.hu/cikk/egymilliard-euro-a-fenntarthato-kozlekedes-fejlesztesere
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CETA: új üzleti lehetőségek az uniós vállalkozások számára Kanadában 

 
 
 Az Európai Parlament 2017. február 15-én 
megszavazta az EU–Kanada átfogó gazdasági és 
kereskedelmi megállapodást (CETA). Az 
egyezményt több mint 5 évig tárgyalták, csak ezután 
kapott zöld utat az Európai Parlamenttől. Ezzel 
azonban a folyamat még nem ér véget, mert a CETA-
t a nemzeti és regionális parlamenteknek is 
ratifikálniuk kell. A CETA teljes végrehajtásának 
előfeltétele, hogy a tagállamok parlamentjei nemzeti 
alkotmányos előírásaiknak megfelelően megerősítsék a megállapodást. A CETA ideiglenes 
alkalmazására már akár 2017. áprilisban sor kerülhet. 
 

A CETA a legtöbb áru és szolgáltatás kapcsán felszámolja a vámokat - kivétel a közszolgáltatások, 
audiovizuális és közlekedési szolgáltatások és néhány mezőgazdasági termék - és megnyitja Kanada 
közbeszerzéseit az európai cégek előtt. 
  
A CETA tárgyalások 2009. májusban kezdődtek és 2014. szeptemberig tartottak, a szerződést tavaly 
október végén írták alá. 2015-ben a Kanadából származó import értéke 28.3 milliárd euró volt, míg az 
EU 35.2 milliárd euró értékben exportált, ami 20%-kal nőhet, ha a szerződés teljes mértékben életbe 
lép. 
 

„A CETA nemcsak a kereskedelemről, az importról és exportról, vagy a profitról szól. Az a célja, hogy 
az emberek javát szolgája. Olyan időket élünk, amikor sokan attól tartanak, hogy a jelenlegi rendszer 
csak a társadalom felső rétegeit támogatja. Jogos a félelmük. (...) Csak akkor tudjuk ezt 
megakadályozni, ha mindenki számára előnyöket biztosítunk. Erre ad lehetőséget a CETA”. - mondta 

Justin Trudeau  kanadai miniszterelnök arra  utalva, hogy sokan vitatták a CETA előnyeit.  Ő az első 

kanadai kormányfő, aki felszólalt az Európai Parlamentben  
 

A CETA és a munkavállalók… Az EU-ban a munkavállalók 14%-a a nemzetközi kereskedelem 

területén dolgozik. Az egyezmény megkönnyíti az uniós állampolgárok számára, hogy például jogi, 

könyvelői, mérnöki, vagy akár építészeti szolgáltatásokat kínáljanak Kanadában. A megállapodás 
ugyanis keretet ad a szakmai képesítések kölcsönös elismerésének megkönnyítéséhez. Nagyobb 
jogbiztonságot nyújt a szolgáltató szektorban, nagyobb mobilitást a vállalatok alkalmazottainak, és egy 
olyan keretet teremt, amely lehetővé teszi a képesítések elismerését az építészeti szakmától kezdve a 
darukezelő szakmáig. 
 

A CETA és a vállalkozások… A CETA új lehetőségeket teremt az uniós vállalkozások számára. Az 
uniós vállalkozásoknak évente több mint 500 millió EUR-t takarít meg: ezt az összeget kell jelenleg 
vámok címén kifizetni a Kanadába exportált áruk után. A tervek szerint az európai vállalkozások a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeik 92%-át vámmentesen tudják exportálni Kanadába. 
E megtakarítások mintegy 99%-a már az első naptól megjelenik. 
 
A CETA javítja majd az európai vállalatok üzleti lehetőségeit Kanadában, és megkönnyíti, hogy oda 
exportálják termékeiket. Az óriáscégeknek nincs szükségük az olyan megállapodásokra, mint a 
CETA, hiszen a pénzügyi és jogi hátterüknek köszönhetően be tudnak lépni a nagyobb piacokra. A 
kisebb vállalkozásoknak azonban nincs erre lehetőségük, számukra a CETA teszi lehetővé, hogy a 
termékeik bejussanak a kanadai piacra. A megállapodás leginkább azon kisebb cégeknek kedvez, 
amelyek a legkevésbé engedhetik meg maguknak a bürokrácia költségeit. A kisvállalkozások időt és 
pénzt takarítanak meg, például azzal, hogy mentesülnek a dupla tesztelési előírások, a hosszadalmas 
vámeljárások és a magas jogi költségek alól. 
 

A megállapodás az uniós vállalkozásoknak a lehető legjobb hozzáférést biztosítja a kanadai 
közbeszerzési szerződésekhez, ideértve a tartományi (valamint a szövetségi és önkormányzati) szintű 
szerződéseket is. Emellett Kanada kormányzati beszerzéseit nagymértékben megnyitja az uniós 
vállalatok előtt, jobban, mint bármely más kereskedelmi partnere vonatkozásában. Az ország egyetlen 
honlapon fogja vezetni a közbeszerzési eljárásait, ami jelentősen megkönnyíti a kisebb vállalkozások 
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számára a pályázást, hiszen ennek akadálya sokszor az, hogy nem férnek hozzá a szükséges 
információhoz. 
 
A gazdasági és kereskedelmi megállapodás új lehetőséget teremt a gazdák és az élelmiszeripari 
vállalkozások számára, miközben teljes mértékben megvédi az EU érzékeny pontjait. A tárgyalások 

során az EU-nak sikerült mintegy 140 európai étel és ital számára eredetvédelmet biztosítani és 

Kanada vállalta 143 magas minőségű európai termék földrajzi árujelzőjének oltalmát, mint például a 
szegedi téliszalámi, a Roquefort sajt, vagy a holland Gouda sajt. 
 
A CETA és a fogyasztók… A piacok megnyitásának célja, hogy az árak alacsonyan maradjanak, de 
a termékek szélesebb köréből választhassanak a fogyasztók. Az Unióban élő 500 millió fogyasztó 
ugyancsak jól jár a megállapodással. A CETA révén úgy bővül a rendelkezésünkre álló áruválaszték, 
hogy a jelenlegi európai normák nem sérülnek, hiszen kizárólag olyan termékek és szolgáltatások 
léphetnek be az uniós piacra, melyek teljes körűen megfelelnek valamennyi uniós előírásnak. Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy a CETA nem változtat a jelenlegi uniós élelmiszer-biztonsági 
szabályozáson, így a géntechnológiával módosított szervezeteket (GMO) tartalmazó termékekre 
vonatkozó uniós előírásokon és a hormonkezelt marhahúsra vonatkozó tilalmon sem. 
 
Fontos tudni, hogy a Kanadából származó valamennyi importnak meg kell felelnie az uniós 
szabályozásnak (pl. műszaki előírások és termékszabványok, állat- és növény-egészségügyi 
szabályok, élelmiszerrel és biztonsággal kapcsolatos szabályok, GMO-ra vonatkozó szabályok, 
fogyasztóvédelem stb.). 
 
Ezenkívül az EU a CETA-ban is teljes körű 
védelmet biztosít a közszolgáltatások 
tekintetében, a tagállamok maguk döntik el, hogy 
megtartják a szolgáltatásokat (például 
egészségügy, vagy vízellátás), vagy privatizálják 
azokat, az egyezmény semmilyen szinten nem 
ösztönzi, vagy akadályozza egyik választást sem. 
  
Innovatív megoldás a vitarendezésre 
 
A beruházásokkal kapcsolatos viták rendezésére 
a CETA független, beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszert hoz létre, amely egy állandó 
igazságszolgáltatási fórumból és egy fellebbviteli igazságszolgáltatási fórumból áll, és amely átlátható 
és pártatlan módon folytatja majd le a vitarendezési eljárásokat. 
 
 
Források: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-270_hu.htm 
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170209IPR61728/ceta-a-parlament-t%C3%A1mogatja-az-eu-kanada-
szabadkereskedelmi-egyezm%C3%A9nyt 
 

A CETA előnyei – exportőr vállalkozások történetei (angolul): 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154775.pdf 
 

Tájékoztató a CETA-ról: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-271_en.htm 
 

A CETA és Ön – interaktív térkép az egyes országokra vonatkozó információkkal és infógrafikával: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/ 
 

CETA: Háttér, kérdések és válaszok, tartalom (angolul): 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-270_hu.htm 
 

A megállapodás szövege: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-270_hu.htm 

 
Magyarország és Kanada: 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/hungary_en.htm  

Egyértelmű bizonyítékok támasztják alá, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodások élénkítik a 
növekedést és növelik a foglalkoztatást Európában. 
Az EU–Korea kereskedelmi megállapodás 2011. évi 
hatálybalépése óta például az EU 55%-kal növelte 
Dél-Koreába irányuló kivitelét. Egyes 
mezőgazdasági termékek exportja 70%-kal nőtt, míg 
az uniós gépkocsi-export öt év alatt 
megháromszorozódott. 
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http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-270_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170209IPR61728/ceta-a-parlament-t%C3%A1mogatja-az-eu-kanada-szabadkereskedelmi-egyezm%C3%A9nyt
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20170209IPR61728/ceta-a-parlament-t%C3%A1mogatja-az-eu-kanada-szabadkereskedelmi-egyezm%C3%A9nyt
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154775.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154775.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-271_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/
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