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Az EU közel 200 millió eurós támogatást nyújt a Kohéziós Alapból a kelet-
magyarországi autópálya-hálózat Berettyóújfalu és Debrecen közötti szakaszának
kivitelezésére. Az autópálya-beruházás a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T)
törzshálózatának részét képezi, és a szükséges kapcsolódó infrastruktúrát – hidakat,
aluljárókat, illetve az új útszakaszhoz kapcsolódó le- és felhajtókat – is magába
foglalja. Emellett tartalmaz egy összekötő szakaszt Debrecen és a Budapesttől
Romániáig vezető M4-es autópálya között, mely utóbbi idén májusban részesült uniós
támogatásban – olvasható az Európai Bizottság közleményében.

EU HÍREK

Mire jó az európai egészségbiztosítási kártya?

További információk

Nyártól kezdődően az európai polgárok több digitális joggal rendelkeznek, mint
valaha. Az Európai Unió területén a roamingdíjak tavalyi megszűnését követően

idén a nyaralni utazók többletköltség nélkül vihetik magukkal online TV-, film-,
sport-, zene- és elektronikuskönyv-előfizetéseiket. Emellett Európa-szerte

mindenki olyan adatvédelmi szabályokat élvezhet, amelyek biztosítják, hogy
minden európai polgár ellenőrzése alatt tarthassa a személyes adatait.  

Az európai egészségbiztosítási kártya egy olyan ingyenes kártya, amelyet minden
tagországban a nemzeti egészségbiztosítási szolgáltató bocsát ki. A kártyával utazásunk,
ideiglenes tartózkodásunk során az EU bármelyik tagállamában, valamint Izlandon,
Lichtensteinben, Norvégiában és Svájcban igénybe vehetjük az állami egészségügyi ellátást,
amennyiben arra orvosi szempontból szükségünk van. Ugyanazok a feltételek vonatkoznak
ránk, mint az adott országban biztosítással rendelkezőkre. Vannak országok, pl. Horvátország,
ahol az utasbiztosítást nem fogadják el sürgősségi ellátáskor, minden esetben az európai
egészségbiztosítási kártyát kérik. Ilyenkor a kórházi kezelés során kapott, illetve
gyógyszertárban kiváltott gyógyszerek árát téríti meg a biztosító. Ezért az Unión belüli utazás
esetén feltétlenül vigyük magunkkal a kártyát és, ha szeretnénk költségeinket megtéríttetni,
kössünk utasbiztosítást is!  

További információk

További információk

A Tokióban 2018. július 17-én megrendezett EU–Japán csúcstalálkozón Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke és Abe

Sinzó japán miniszterelnök aláírta az EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodást.
Az EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás a legnagyobb kereskedelmi

megállapodás az Európai Unió történelmében. A megállapodás a Japánba exportáló
uniós vállalatok által fizetett, évi 1 milliárd euró összegű vámok túlnyomó többségét

eltörli, és számos, régóta fennálló szabályozási akadályt felszámol, például a
személygépkocsikra vonatkozóan.

További információk

EU–Japán csúcstalálkozó: a felek aláírták a gazdasági partnerségi megállapodást

Debrecen–Berettyóújfalu: autópálya-építés kohéziós beruházás révén 

Nyaralás közben is éljünk az uniós digitális jogainkkal

https://ec.europa.eu/hungary/news/20180803_tent_debrecen_hu
https://ec.europa.eu/hungary/news/20180803_tent_debrecen_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170705STO79036/mire-jo-az-europai-egeszsegbiztositasi-kartya
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_hu.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics_within_national_accounts
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170705STO79036/mire-jo-az-europai-egeszsegbiztositasi-kartya
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_hu.htm
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Az Európai Bizottság 2018. július 19-én közleményt tett közzé, amelyben felvázolja az
Egyesült Királyság kilépésének lehetséges kimeneteleit. 2019. március 30-án ugyanis
az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, és harmadik országgá válik. Ez az Egyesült
Királyság, valamint az EU polgárai, vállalkozásai és közigazgatásai számára egyaránt
következményekkel jár, amelyek az EU Egyesült Királysággal közös külső határán
végzett új ellenőrzésektől az Egyesült Királyság által kibocsátott hasznosítási
engedélyek, tanúsítványok és engedélyek érvényességén keresztül egészen az
adattovábbításra vonatkozó új szabályokig terjednek.

EU HÍREK

Új szakasz kezdődik Washington és az EU kapcsolatában

További információk

Az Európai Unió költségvetési garanciája és az EBB csoport által biztosított fedezet
mellett 2015 júliusa óta 898 műveletet hagytak jóvá, amelyek várhatóan 335 milliárd

euró összértékű beruházást mozgósítanak a 28 uniós tagállamban. Ez több, mint a 315
milliárd eurós eredeti cél, amelyet 2015-ben, az Európai Stratégiai Beruházási Alap
(ESBA) indításakor határoztak meg annak érdekében, hogy segítsen felszámolni a

pénzügyi és gazdasági válság következtében fennmaradó beruházási hiányt. A
nagyszabású beruházási projektek támogatása mellett várhatóan 700 ezer kis- és

középvállalkozás számára javul a finanszírozáshoz való hozzáférés.

Az Egyesült Államok elnöke megállapodott az Európai Bizottság elnökével abban,
hogy együttműködnek az ipari termékek vámmentességének kidolgozásában és a
nem autóipari termékeket érintő szubvenciók eltörlésében. Megkezdik a
tárgyalásokat az európai acélárukra és alumíniumtermékekre kivetett amerikai
vámok, valamint a megtorlásként az Európai Unió által amerikai portékákra kivetett
tarifák ügyében. A tárgyalások ideje alatt egyik fél sem vet ki új vámokat, így az
Európából az Egyesült Államokba exportált gépjárművek után nem kell külön illetéket
fizetni.

További információk

További információk

Az Európai Bizottság közzétette a szójabab uniós importjára vonatkozó legfrissebb
adatokat, amelyek 283%-os növekedést mutatnak az Egyesült Államokból származó

szójabab behozatala tekintetében. Így az amerikai szójabab részesedése az uniós
szójabab-importban 37%-ra nőtt, szemben az egy évvel ezelőtti 9%-kal. Juncker elnök

vezette be az Egyesült Államokból az EU-ba irányuló szójabab-kereskedelem
alakulásával kapcsolatos kéthavi jelentéstételi mechanizmust.

További információk

Több mint 280%-kal nőtt az importált amerikai szójabab mennyisége

Felkészülés a Brexitre

Az európai beruházási terv túlteljesítette az eredeti 315 milliárd eurós beruházási célt

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170705STO79036/mire-jo-az-europai-egeszsegbiztositasi-kartya
https://ec.europa.eu/hungary/news/20180719_investeu_hu
http://kamaraonline.hu/cikk/trump-uj-szakasz-kezdodik-washington-es-az-eu-kapcsolataban
https://ec.europa.eu/hungary/news/20180719_investeu_hu
http://kamaraonline.hu/cikk/trump-uj-szakasz-kezdodik-washington-es-az-eu-kapcsolataban
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4768_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4768_hu.htm
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ESEMÉNYNAPTÁR

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

OK
T

Vállalkozók Európai Parlamentje 
Szervező: Európai Parlament, Eurochambres 
Helyszín: további információk hamarosan 

Régiók és Városok Európai Hete 2018 
Szervező: Európai Bizottság, Régiók Bizottsága 
Helyszín: számos brüsszeli helyszín 

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

2
8:30-18:00

Program, regisztráció és további információk

Konzultáció az Erasmus programról 
Szervező: Régiók Bizottsága 
Helyszín: Régiók Bizottsága, 101 Rue Belliard 

10:30-12:30

20

SZ
EP

10:30-16:30

Fenntartható közösségek európai Napja 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard 

SZ
EP 20

10:00-17:30

Digitális forradalom a postai szektorban 
Szervezők: ERGP, Európai Bizottság 
Helyszín: Thon Hotel, Rue de la Loi 75 

EU Datathon 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Bloc C – POLAK terem, Rue de la Loi 155 

OK
T 8

11

OK
T10

SZ
EP 4

https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://iranforum.com/
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-day-sustainable-communities
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/programme/thematic
http://ec.europa.eu/growth/content/ergp-stakeholder-forum-when-digital-meets-postal-evolution-or-revolution_en
http://ec.europa.eu/growth/content/ergp-stakeholder-forum-when-digital-meets-postal-evolution-or-revolution_en
https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon
https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/programme/thematic
https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon
https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Debate-on-the-Future-of-Europe-with-National-Associations-.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Debate-on-the-Future-of-Europe-with-National-Associations-.aspx
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ESEMÉNYNAPTÁR

Program, regisztráció és további információk

NO
V

OK
T

Belső könyvvizsgálói szolgáltatások (IAS) éves konferencia 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Charlemagne Épület, 107 rue de la Loi 

Nyersanyag Hét 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

Mesterséges intelligencia konferencia 
Szervező: Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)  
Helyszín: további információk hamarosan  

NO
V

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

12
16

25
26

NO
V EuroPCOM 2018 

Szervező: Régiók Bizottság  
Helyszín: további információk hamarosan 

Program, regisztráció és további információk

Nemzetközi Termékbiztonság Hete 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Albert Borschette Congress Center (CCAB), Rue Froissart 36 NO

V

Program, regisztráció és további információk

6
8:30-16:00

8
9

12
15

A demokrácia Európában 2018 – kétnapos konferencia 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan NO
V

Program, regisztráció és további információk

26
27

https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://erc.europa.eu/event/frontier-research-and-artificial-intelligence
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
https://ec.europa.eu/info/events/ias-conference-2018-2018-nov-06_en
https://erc.europa.eu/event/frontier-research-and-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/info/events/ias-conference-2018-2018-nov-06_en
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamental-rights-2018-nov-26_en
https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamental-rights-2018-nov-26_en


Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017  
Erasmus+ program 

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet
pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi
mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai
is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik. 
 
Elérhető egy programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), amely a legfontosabb dokumentum mindazok
számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról. A kiadvány teljes körű
tájékoztatással szolgál azokról a lehetőségekről, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe
vehetnek az Erasmus+ program támogatásával. A 2018. évi programkalauz  magyar nyelven online változatban
érhető el.  

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők a kulcsintézkedésektől függően 2018. február 1. és
október 4. között vannak.

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 490,9 millió EUR.

A pályázati kiírás részletei

PÁLYÁZATOK
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
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Az osztrák EU soros elnökség prioritásai 

Az osztrák elnökség prioritásait a „Védelmet nyújtó Európa” jelmondat határozza meg, így az elnökség főként a
menekültügyi és migrációs kérdésekre, a külső határok védelmére, a radikalizálódás, a terrorizmus és a szervezett
bűnözés elleni küzdelemre koncentrál. „Olyan Európát akarunk, amely megvédi az állampolgárait, amely képes
megóvni az emberek jólétét is, amelyet az elmúlt évtizedekben elértünk” — mondta Sebastian Kurz osztrák
kancellár. Szakértők szerint fordulatot hozhat az osztrák elnökség az Európai Unió migrációs politikájában. Az
osztrák kancellár ugyanis támogatja azt a magyar javaslatot, hogy a migránsok elosztása helyett a külső határokat
védjék meg. A 31 éves Sebastian Kurz már az őt hatalomra juttató tavalyi választásokon is a bevándorlást tette
központi témává. Bár nézetei eleinte nem arattak osztatlan sikert Ausztriában, egyre többen kezdenek egyetérteni
azzal, hogy az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető politikus határozottan bírálja Merkel 2015-ös döntését a határok
megnyitásáról. Egyre népszerűbb Kurz "kritikus Európa-barát" irányvonala, ami azt jelenti, hogy ugyan támogatja az
Európai Uniót, de csak azzal a feltétellel, ha az több hatalmat biztosít a tagállamoknak. 
 
Ausztria meg kívánja erősíteni a szubszidiaritás elvét is. Véleménye szerint az EU-nak a nagyobb, közös fellépést
igénylő kérdésekkel kellene foglalkoznia, míg a kevésbé jelentős ügyekben hátra kellene lépnie, a tagállamokra vagy
a régiókra hagyva a megoldást. Emellett kiemelt figyelmet kap a digitális biztonság, a versenyképesség fokozása és
az európai értékek védelme is. 
 
Az osztrák elnökség gazdasági prioritásai: 
• Jobb szabályzás menetrend 
• Az egységes belső piac további kiteljesítése (Egységes Piac Program, új megállapodás a fogyasztói érdekekért,
egységes digitális ügyfélkapu) 
• A „csakis egyszer elv” végrehajtásának előmozdítása a határokon átnyúló üzleti tevékenységek tekintetében.  Ez
azt jelenti, hogy a vállalkozásoknak csak egyetlen uniós tagállamban kellene benyújtaniuk a közigazgatási
szervekhez az adminisztrációhoz szükséges iratokat, még akkor is, ha ténylegesen más uniós tagállamokban
működnek 
• A „szerzői jog a digitális piacon” irányelv körüli tárgyalások véglegesítése 
• Ipar 4.0 program 
• A „gondolkozz kicsiben elv” szisztematikus alkalmazásának felügyelete 
A rotációs elnökség az EU új alapszerződése, a 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés óta valamelyest
veszített a korábbi jelentőségéből, főként amiatt, hogy a külügyi tanács üléseit már nem az elnöklő állam
külügyminisztere, hanem az uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő vezeti. A többi szakminiszteri ülésen
azonban továbbra is az érintett ország feladata a napirend kialakítása, az álláspontok közelítése és a
kompromisszumok elérése. 
 
Magyarország 2011 első felében töltötte be először az Európai Unió elnökségét, és 2024-ben fog ismét sorra
kerülni. 

2018. július 1-jén Ausztria ünnepélyesen átvette az Európai Unió soros elnökségét Bulgáriától és
folytatja az uniós elnökségi trió (Észtország, Bulgária és Ausztria) 18 hónapos programjának
megvalósítását. Ausztria 1995-ös csatlakozása óta 1998 és 2006 után most harmadszor tölti be az EU
Tanácsának soros elnökségét. Ez lesz az utolsó félév a 2019-es európai parlamenti választások előtt,
ezért szakértők szerint különösen jelentősnek számít. Ausztria majd 2019 januárjában adja át a
tisztséget Romániának.

Az osztrák soros elnökség hivatalos honlapja és programja

https://www.eu2018.at/
https://www.eu2018.at/

