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Az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság tárgyalóküldöttségei az Európai Unióról szóló
szerződés 50. cikke szerinti kilépési megállapodás összes elemét illetően megegyezésre
jutottak, és azokat véglegesítették a maguk szintjén. A tárgyalóküldöttségek tagjai az EU és
az Egyesült Királyság közötti viszonyrendszer jövőjéről szóló politikai nyilatkozat vázlatát is
elfogadták. A jóváhagyást követően a kilépésről rendelkező megállapodást mind az Európai
Uniónak, mind az Egyesült Királyságnak meg kell erősítenie ahhoz, hogy a dokumentum
hatályba léphessen. Az Európai Bizottság mindazonáltal folytatja a munkát annak
érdekében, hogy minden eshetőségre, köztük rendkívüli intézkedést igénylő helyzetekre is
felkészüljön.

EU HÍREK

A Bizottság fokozni kívánja a szabványosítás hatékonyságát

További információk

Az elmúlt 25 évben Európa az egységes piacnak köszönhetően a magán- és az üzleti élet
egyik legvonzóbb színterévé vált. Az Európai Bizottság friss értékelést tett közzé az
egységes piac helyzetéről, továbbá kéri a tagállamokat arra, hogy erősítsék meg az

egységes piac iránti politikai elkötelezettségüket. A közlemény az Európai Bizottság első
válasza az Európai Tanács márciusi felkérésére, amely arra irányult, hogy a Bizottság

ismertesse az egységes piac aktuális helyzetét, és értékelje, hogy milyen akadályok
gátolják még és mely lehetőségek segítik elő az egységes piac teljes körű működését.

További információk

További információk

Az Európai Bizottság cselekvési tervet terjeszt elő annak érdekében, hogy fokozza az
egységes piacot szolgáló harmonizált szabványok hatékonyságát. A nagyrészt önként és
az ipar kezdeményezésére elfogadott szabványok csökkentik a költségeket, ösztönzik az
innovációt, biztosítják a különböző eszközök és szolgáltatások közötti interoperabilitást, és
elősegítik a vállalkozások piacra jutását. Az EU számos területen alkalmaz harmonizált
szabványokat, így a vegyi anyagok, az építési termékek, a kozmetikumok, a játékok
biztonsága, az orvostechnikai eszközök és a csomagolás területén.

További információk

Jó úton halad az európai beruházási terv: élénkül az európai beruházási kedv

Brexit: megegyezés a kilépésről rendelkező megállapodásról

Az egységes piac: Európa stabilitásának megőrzése a mai változó világban

A beruházási terv (Juncker-terv) az eredeti célt és a várakozásokat meghaladva 360
milliárd euró összegben mozgósított beruházásokat az elmúlt négy évben, amely összeg

kétharmada magánforrásból származott. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA)
támogatásának köszönhetően 850 000 kis- és középvállalkozás jut könnyebben
finanszírozáshoz. A becslések szerint az ESBA már eddig is több mint 750 000

munkahelyet támogatott, és 2020-ig várhatóan 1,4 millió munkahely létrejöttét segíti,
javítva sok millió európai család helyzetét.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6424_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6286_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6286_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_hu.htm
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Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság politikai megállapodásra jutott a közvetlen
külföldi befektetések uniós átvilágítási keretéről. Az elfogadott csomag felruházza az EU-t és
tagállamait az alapvető érdekeik védelméhez szükséges eszközökkel, miközben lehetővé teszi, hogy
az EU továbbra is a világ egyik legnyitottabb befektetési rendszere maradjon. A közvetlen külföldi
befektetések serkentik a gazdasági növekedést, az innovációt és a foglalkoztatást. Egyes
esetekben azonban előfordulhat, hogy a külföldi befektetők olyan stratégiai eszközök
megszerzésére törekednek, amelyek révén ellenőrzésük vagy befolyásuk alá vonhatják az EU-ban és
a tagállamokban a biztonság és a közrend szempontjából kritikus fontosságú európai cégeket.

EU HÍREK

Megállt a kiskereskedelmi forgalom növekedése az euróövezetben

További információk

Az Európai Bizottság elfogadta a 2019. évi promóciós munkaprogramot, amelynek
keretében 191,6 millió euró hívható le uniós társfinanszírozás céljából kiválasztott

promóciós tevékenységekre. Az EU-n belül a hangsúly azokon a promóciós kampányokon
van, amelyek a különböző uniós minőségrendszereket és címkéket mutatják be, köztük az
oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket (OEM-ek), az oltalom alatt álló földrajzi jelzéseket

(OFJ-k) és a hagyományos különleges termékeket (HKT-k), valamint az ökológiai
termékeket.  

Az euróövezetben a várt szerény növekedés helyett stagnált szeptemberben a
kiskereskedelmi forgalom volumene az előző havihoz képest az Európai Unió statisztikai
hivatala, az Eurostat jelentése szerint. A kiskereskedelmi forgalom legnagyobb havi
növekedését Írországban regisztrálták szeptemberben, 2,9 százalékosat. Lettországban 1,5
százalékkal, Észtországban pedig 1,4 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom
szeptemberben az előző havihoz képest. A legnagyobb havi csökkenés Portugáliában volt,
1,7 százalékos. Belgiumban 2,2 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom
szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest, Spanyolországban és Ausztriában pedig 1,5
százalékkal.

További információk

További információk

Kommunikáció, mezőgazdasági fejlesztések, a természeti katasztrófák megfigyelése -
ezek mind nem lennének lehetségesek az űrtechnológiák használata nélkül. A

navigációs és a Föld-megfigyelési rendszerek segítségével a közlekedés fejlődik,
amelyből mind európai szinten, mind globálisan sokat profitálhatunk. A közlekedés

hatékonyabb irányítása csökkenteni tudja a szennyezést és a klímaváltozás elleni
harcban is segíteni tud. A drónok elterjedése segíthet a postai és csomagküldési

szolgáltatásokban, a repülőgépek pontosabb követése pedig segíthet a késések és a
zajszennyezés csökkentésében.

További információk

Az EU és a világűr: nagyobb együttműködés az űrkutatás területén

Megállapodás a külföldi befektetések átvilágítási keretéről

191 millió euró az agrár-élelmiszeripari termékek hazai és külföldi népszerűsítésére

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6178_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6467_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6467_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-18-6404_hu.htm
http://kamaraonline.hu/cikk/megallt-a-kiskereskedelmi-forgalom-novekedese-az-euroovezetben
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6404_hu.htm
http://kamaraonline.hu/cikk/megallt-a-kiskereskedelmi-forgalom-novekedese-az-euroovezetben
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20181116STO19212/az-eu-es-a-vilagur-nagyobb-egyuttmukodes-az-urkutatas-teruleten
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/economy/20181116STO19212/az-eu-es-a-vilagur-nagyobb-egyuttmukodes-az-urkutatas-teruleten


5

ESEMÉNYNAPTÁR

EU Ipari Napok 2019 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: további információk hamarosan  FE

B

Program, regisztráció és további információk

5
6

EU Green Week 2019 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel és számos uniós tagállam MA

J 

Program, regisztráció és további információk

13
17

Program, regisztráció és további információk

DE
C

Fenntartható épületek a körkörös gazdaságban 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Albert Borschette Congress Center (CCAB), Rue Froissart 3618

A körkörös gazdaság ösztönzésea KKV-k körében 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: The Egg, 175 rue BaraDE

C

Program, regisztráció és további információk

6
7

Program, regisztráció és további információk

JA
N

Pénzügypolitika bizonytalan gazdasági környezetben 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170 
 
 

29

EU Fenntartható Energia Hét 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: EU Fenntartható Energia Hét 2018JU

N 

Program, regisztráció és további információk

17
21

https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/growth/content/get-ready-european-industry-days-2019_en
https://ec.europa.eu/growth/content/get-ready-european-industry-days-2019_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/conference-sustainable-building-level-s-bringing-buildings-circular-economy-2018-dec-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/conference-sustainable-building-level-s-bringing-buildings-circular-economy-2018-dec-18_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/2018-eu-agricultural-outlook-conference-2018-dec-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/boosting-circularity-among-smes-2018-dec-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/boosting-circularity-among-smes-2018-dec-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/conference-sustainable-building-level-s-bringing-buildings-circular-economy-2018-dec-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/economy-finance/ecfin-workshop-fiscal-policy-uncertain-environment-2019-jan-29_en
https://ec.europa.eu/info/events/economy-finance/ecfin-workshop-fiscal-policy-uncertain-environment-2019-jan-29_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_en


Pályázati felhívás 
Európai Szolidaritási Testület 

Az Európai Szolidaritási Testület az Európai Unió új programja, amely szolidaritáshoz kapcsolódó projektek
megvalósítását teszi lehetővé a fiatalok és szervezetek számára. A fiatalok így aktívan részt vehetnek a
kihívást jelentő európai problémák megoldásában, miközben lehetőséget kapnak arra, hogy készségeiket
fejlesszék és értékes tapasztalatokra tegyenek szert. 
 
2017 májusában az Európai Bizottság az Európai Szolidaritási Testület több mint 370 millió euró összegű
finanszírozására irányuló javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy 2020 végéig 100 000 fiatal vehessen
részt a Testület tevékenységeiben. A jelenlegi pályázati kiírás ennek első lépése. Az uniós költségvetésen belül
egy összesen 44 millió euró összegű előirányzat áll rendelkezésre a kiválasztott projektek fedezésére 2018-
ban. 
 
Mely projektek támogathatók? 
 
Önkéntességi és foglalkoztatási projektekben bármely olyan szervezet/intézmény részt vehet pályázóként vagy
partnerként, amely rendelkezik Minőségi Tanúsítvánnyal és egy EU-s tagországban lett regisztrálva. A
gyakornoki tevékenységek és a munkavállalás egyszerűsítését elősegítő projektekben kulcsszerepet
vállalhatnak a kereskedelmi és iparkamarák, mint a munkaerőpiac fontos szereplői. 
 
Mi a „Minőségi Tanúsítvány”(Quality Label)? 
 
Csak Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkező szerveztek nyújthatnak be az Európai Szolidaritási Testület keretei
között önkéntes, illetve foglalkoztatási pályázatot. A Minőségi Tanúsítvány megszerzése pályázati úton
történik, amelynek benyújtása egész évben lehetséges. A tanúsítvány biztosítéka annak, hogy egy szervezet
garantálja a fiatal(ok) számára a szükséges feltételeket a részvételhez az Európai Szolidaritási Testület
alapelvei és céljai mentén. 
 
A közzétett felhívás a projektek minden eddiginél szélesebb körét öleli fel. A szolidaritási célú, hosszabb távú
egyéni önkéntes munka, szakmai gyakorlat és foglalkoztatás mellett a szervezetek rövid távú (2 héttől 2
hónapig terjedő időtartamú) projekteket is kínálhatnak önkéntesek csoportjainak. 
 
A forrásokra nem csupán az uniós tagállamokban székhellyel rendelkező állami és magánszervezetek
pályázhatnak. Az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált fiatalok is lehetőséget kapnak arra, hogy
legalább öt résztvevőből álló csoportot hozzanak létre, és saját maguk kezdeményezzenek fiatalok által
irányított szolidaritási tevékenységeket. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje 2018. október 16., kivéve az önkéntes munkára vállalkozó csapatok
projektjeit, amelyek esetében 2019. február 18-ig lehet pályázni. 
 
 

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
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-solidarity-corps-guide.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-solidarity-corps-guide.pdf
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Az európai szemeszter őszi csomagja 

Az Európai Bizottság közzétette az európai szemeszter őszi csomagját, melyben meghatározza az EU 2019. évre
vonatkozó gazdasági és szociális prioritásait, valamint szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok
számára. Az előterjesztett csomag a 2018. őszi gazdasági előrejelzésen alapul, és a Juncker elnöknek az Unió
helyzetéről szóló 2018. évi beszédében meghatározott prioritások köré épül. 
 
A tavalyi rendkívül kedvező globális gazdasági helyzet és az alacsony kamatlábak elősegítették a növekedést, a
foglalkoztatást, az államadósság csökkentését és a beruházások támogatását az EU-ban és az euróövezetben. Az
előrejelzések szerint – a hazai fogyasztás és a beruházások erejének köszönhetően – valamennyi tagállam, bár
lassúbb ütemben, de tovább növekszik. Az euróövezeti országok államháztartási helyzete jelentősen javult, az
aggregált euróövezeti költségvetési hiány pedig jelenleg 1% alatt van. Több országban azonban továbbra is magas
az adósság szintje.  
 
A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés, amely a makrogazdasági egyensúlyhiány fennállásának
kimutatására szolgáló szűrőként szolgál, 13 olyan tagállamot azonosított, amelyet 2019-ben részletes
vizsgálatnak kell alávetni. Ezek a következők: Bulgária, Ciprus, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország,
Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország és Svédország. Görögország és Románia esetében szintén
részletes vizsgálatra fog sor kerülni. 
 
Az együttes foglalkoztatási jelentés tervezete, amely az európai foglalkoztatási és szociális helyzetet elemzi,
folyamatos munkahelyteremtést, a munkanélküliség csökkenését és a szociális helyzet javulását mutatja szerte az
EU-ban. A jelentés a szociális eredménytábla megállapításait is tartalmazza, amelyek a szociális jogok európai
pillérének elvei fényében elemzik a tagállamok teljesítményét. 
 
2018 második negyedévében 239 millió volt a foglalkoztatottak száma az EU-ban, ami a valaha regisztrált
legmagasabb európai foglalkoztatási arányt jelenti. Csaknem 12 millió munkahely jött létre a Juncker elnök
vezette Bizottság megbízatásának kezdete óta. A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának
kitettek aránya 2017-ben jelentősen csökkent: az előző évhez képest több mint öt millióan kerültek ki a
szegénységből vagy a társadalmi kirekesztettségből.  
 
A gazdaságélénkülés hatásai azonban még nem érték el a társadalom valamennyi csoportját. Az idősebb
munkavállalók foglalkoztatási rátája jelentősen nőtt az elmúlt évtizedben, de a fiatalok, az alacsony
szakképzettségű illetve a migrációs háttérrel rendelkező személyek esetében a foglalkoztathatóság számos
tagállamban továbbra is nehéz. A nők munkaerőpiaci részvétele továbbra is gyors ütemben növekszik, ennek
hatása azonban még nem jelentkezik a nemek közötti bérszakadék és a nyugdíjak terén.  
 
A háztartások jövedelme növekszik, de néhány tagállamban még mindig elmarad a válság előtti szinttől. A
reálbérek növekedése 2018-ban felgyorsult, de még mindig alacsonyabb a termelékenység bővülésénél, és nem éri
el azt a szintet, ami a pozitív munkaerőpiaci és gazdasági teljesítményre tekintettel várható lenne.
Általánosságban elmondható, hogy az egyenlőtlenség és a szegénység továbbra is aggodalomra ad okot. 

https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_programme_2018.pdf


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

9

A Bizottság az államháztartás minőségének és összetételének javítását, valamint a költségvetési tartalékok
helyreállítását javasolja annak érdekében, hogy a következő visszaesés bekövetkeztekor nagyobb mozgásterünk
legyen. A folyófizetésimérleg-hiánnyal küzdő tagállamoknak a termelékenység javítására és a külső
adósságállomány csökkentésére kell törekedniük, míg a a folyófizetésimérleg-többlettel rendelkezőknek olyan
feltételek megteremtésére kell összpontosítaniuk, amelyek élénkítik a beruházást és fokozzák a reálbér-
növekedést. 
 
 
 
 

A Bizottság a munka adóterhének enyhítését, az
oktatási rendszerek megerősítését, a
készségfejlesztésbe történő beruházást, valamint az
aktív munkaerőpiaci szakpolitikák és szociális
védelmi rendszerek hatékonyságának és
megfelelőségének javítását javasolja. 
 
A Bizottság emellett gyors előrelépésre szólít fel az
európai gazdasági és monetáris unió megvalósítása
terén, összhangban a Bizottság javaslataival, köztük
a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretre
vonatkozó javaslat keretében a reformtámogató
programmal és az európai beruházásstabilizáló
funkcióval. 
 
 
 
 
 
 
 

További információk 

https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_programme_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-annual-growth-survey_en

