
  
  

 

A hírlevél tartalmából 

Brexit tudnivalók cégeknek: akár bekövetkezik 2019. április 12-én az Egyesült 
Királyság távozása az Európai Unióból, akár későbbre halasztódik, mindenképpen 
következményekkel jár majd az üzleti élet szereplői számára is. A legrosszabb 
forgatókönyv a megállapodás nélküli kilépés. Az Európai Bizottság szakszolgálatai 
összefoglalták, hogy milyen módon érinti a Brexit egy adott gazdasági terület jogi 
szabályozását és szakpolitikáját. Az összefoglalók célja, hogy valamennyi érdekelt 
felet, köztük a gazdasági szereplőket is emlékeztesse azokra a jogi 
következményekre, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az Egyesült 
Királyság harmadik országgá válik.  A bizottsági anyagok lefedik a belső piac, a 
kereskedelem, a közlekedés, az áruszállítás, az e-kereskedelem és a védjegyek 
területét. A legtöbb tájékoztató 22 nyelven – köztük magyarul is – elérhető. A Hírek 
rovatban megtalálható a link a dokumentumokhoz. 
 
Az előző számban jelzett EU-Szingapúr kereskedelmi és beruházási 
megállapodások részleteit a Fókuszban az Unió rovat tartalmazza. 
 
A fenntartható energia területén aktív szervezetek regisztrálhatják a 2019. májusra 
és júniusra tervezett eseményeiket a Fenntartható Energia Hét honlapján, így uniós 
szintű publicitáshoz juthatnak.  
 
Az Európai Közszolgálati Díjra 2019. április 17-ig lehet pályázni. 
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Az Európai Bizottság 2019 téli gazdasági előrejelzése 
Év elején a gazdasági lendület visszafogott maradt, az alapmutatók 
viszont továbbra is stabilak. A gazdasági növekedés mérsékelt 
marad. Az európai gazdaságra továbbra is kedvező hatással van a 
munkaerőpiaci feltételek javulása, a kedvező finanszírozási 
feltételek megléte és az enyhén expanzív költségvetési irányvonal. 
Az euróövezeti GDP 2019-ben várhatóan 1,3%-kal, 2020-ban 
pedig 1,6%-kal növekszik majd. Az uniós GDP előre jelzett 
növekedését lefelé módosították, 2019-re vonatkozóan 1,5%, és 
2020-ra 1,7% a prognózis. 
 

További 
információk  
https://ec.europa.e
u/info/business-
economy-
euro/economic-
performance-and-
forecasts/economi
c-forecasts/winter-
2019-economic-
forecast-growth-
moderates-amid-
global-
uncertainties_en 
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Brexit 
Bár a megállapodás nélküli 2019. március hónapban 
bekövetkező Brexit veszélye elhárulni látszik, a Bizottság a 
hírlevél címlapján említett tájékoztatókon túlmenően is erősíti 
a vállalkozásoknak szóló felkészítő tevékenységét a 
vámügyek és a közvetett adók, így a hozzáadottértékadó 
területén is. 
A kilépés időpontjától kezdődően számos termékre vonatkozó 
uniós szabályok már nem alkalmazandók az Egyesült 
Királyságban. Ennek következményei lesznek a 
megfelelőségértékelési eljárások és a bejelentett szervezetek 
vonatkozásában. A tanulmányok összeállításakor az export- 
és import engedélyekre, és a különböző termékcsoportokra 
vonatkozó következményeket is számba vették.  
 

További információk: 

 
https://ec.europa.eu/i
nfo/brexit_en 
 
http://europa.eu/rapi
d/press-release_IP-
19-901_hu.htm 
 
 
 

 Az EU kereskedelempolitikájának új kihívásai 
A „Foundation Robert Schuman” fenti címmel jelentetett meg 
egy összefoglaló tanulmányt. Véleményük szerint az EU 
kereskedelempolitikájának hatékonyságát a föderális 
struktúrájának és a 28 tagállam közös politikai koncepciójának 
köszönheti. Az EU a világkereskedelem fontos szereplője és 
vezető a szolgáltatások exportjában. Ambiciózus és 
szabályozott piacnyitási stratégiát folytat, ám a feltörekvő 
országok által támasztott verseny, és a globalizáció negatív 
hatásai által érintett tagországokban tapasztalható közbizalom 
csökkenése megváltoztatta a körülményeket. Ha az EU meg 
akarja őrizni piaci helyzetét, akkor a kereskedelempolitikát 
megfelelő szociális és iparpolitikával kell kiegészítenie.   
 

További információk: 

 
https://www.robert-
schuman.eu/en/europ
ean-issues/0502-the-
eu-s-trade-policy-and-
new-challenges 
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A Bizottság végleges védintézkedéseket írt elő egyes 
acéltermékek behozatalára 

A Bizottság rendelete 2019. február 2-án lépett hatályba, és a 
2018. július óta hatályban lévő ideiglenes intézkedések helyett 
alkalmazandó. Az intézkedések 26 acéltermék-kategóriát 
érintenek, és azokból a vámkontingensekből állnak, amelyek 
túllépésekor 25%-os vámot kell kivetni. A vámkontingensek révén 
teljes mértékben fennmarad az EU-ba irányuló import 
hagyományos szintje. A fő beszállító országok korábbi importjuk 
alapján egyéni kvótában részesülnek majd.  Az intézkedések 
várhatóan legfeljebb három évig maradnak hatályban, de a 
körülmények megváltozása esetén felülvizsgálhatóak.  
 

További információk: 
 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF
/?uri=CELEX:32019
R0159&from=HU 
 

Átlátható és kiszámítható munkafeltételek 
Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács 
február elején ideiglenes megállapodásra jutott az Európai 
Bizottság 2017 decemberében megjelentetett új 
irányelvjavaslatával kapcsolatban, amelynek célja, hogy 
átláthatóbb és kiszámíthatóbb munkafeltételeket teremtsen, 
különösen az atipikus foglalkoztatási formákban dolgozó 
munkavállalók számára. Az új javaslat az 1991. évi, az írásbeli 
tájékoztatási kötelezettségről szóló irányelv aktualizált változata. 
Az ideiglenes megállapodást az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak hivatalosan is el kell fogadnia, és ezután lesz 
alkalmazandó.  
 

További információk: 
 
 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri
=CELEX:52017PC07
97 
 

Európai Regionális Fejlesztési Alap 2021-2027 – 
nagyvállalatok és termelőberuházások támogatása 

Az Európai Parlament REGI szakbizottsága 2019. február 
14-én tárgyalta véleményét az ERFA rendeletről. A COM 
(2018) 372 sz. rendelettervezet a termelőberuházásokhoz 
kapcsolódva a következőket fogalmazza meg: „A korlátozott 
erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználásának 
koncentrálása érdekében az ERFA által a vonatkozó egyedi 
célkitűzés alapján termelőberuházásokhoz nyújtott 
támogatást a 2003/361/EK bizottsági ajánlás értelmében vett 
mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: mkkv-
k) kell korlátozni, kivéve akkor, ha a beruházások kkv-kkal 
kutatási és innovációs tevékenységek terén folytatott 
együttműködést foglalnak magukban.”  
A szakbizottság véleményében árnyaltabb megfogalmazást 
javasol, a „kell” helyett a „lehetőleg, inkább” kifejezést 
használva, és így nem zárja ki teljesen a nagyvállalatokat. A 
végleges szabályozás a Tanács, a Bizottság és a Parlament 
egyeztetésén alakul majd ki. 

 

További információk:  

https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/PDF/?uri

=CELEX:52018PC0372&f

rom=EN 

 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/HIS/?uri=CO
M:2018:372:FIN 
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Az uniós tagállamok kereskedelemért felelős minisztereinek 
nem hivatalos találkozója, Bukarest, 2019. február 21-22. 

A találkozón részt vett Cecilia Malmström kereskedelemért felelős 
EU biztos, Roberto Azevêdo a WTO főigazgatója és Bernd Lange 
az Európai Parlament INTA szakbizottságának elnöke. A 
találkozó főbb témái voltak: 

 a WTO modernizálása 

 az EU-USA kereskedelmi kapcsolatok 

 folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások 

 a “fegyver kivételével mindent” kezdeményezés 
fejleményei. 

 
 

További 
információk: 
 
https://www.ro
mania2019.eu/
home/ 
 

Kambodzsa: EU eljárás a kereskedelmi kedvezmények 
ideiglenes felfüggesztésére   

Az EU február közepén elindította azt a folyamatot, amely a 
„fegyver kivételével mindent” (EBA) kereskedelmi rendszer 
keretében Kambodzsa számára biztosított, az uniós piachoz 
való kedvezményes hozzáférés ideiglenes felfüggesztéséhez 
vezethet. A folyamat lépései: hat hónapos intenzív nyomon 
követés és együttműködés a kambodzsai hatóságokkal; ezt 
követően további három hónap áll az EU rendelkezésére 
ahhoz, hogy jelentést készítsen a nyomon követés 
megállapításai alapján; a Bizottság tizenkét hónap múlva 
lezárja az eljárást, és végső döntést hoz arról, hogy 
visszavonja-e a vámkedvezményeket vagy sem. Az esetleges 
visszavonás egy további hat hónapos időszakot követően 
lépne hatályba. 
 
 

További információk: 
 
http://europa.eu/rapid
/press-
release_MEMO-19-
988_en.htm 
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A közvetlen külföldi tőkeberuházások hatása a cseh 
gazdaságra a V4 országokkal való összehasonlításban 

Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatóságának munkatársa összefoglalót készített a 
fenti címmel. Az anyag 1990-től vizsgálja a közvetlen 
külföldi beruházásokat (régiónként és szektoronként), kitér 
arra is, milyen hatással voltak ezek a beruházások a cseh 
gazdaságra. Kezdetben Hollandia, Németország és 
Luxemburg voltak a fő beruházók, ahogy a többi visegrádi 
országban is. Ez a trend azonban mára megváltozott. 

További információk: 
 
 

https://ec.europa.eu/info/p
ublications/foreign-direct-
investment-czech-
republic-visegrad-
comparison_en?utm_sour
ce=ecfin_new_publication
&utm_medium=email&ut
m_campaign=publication 
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EU-Japán Ipari Együttműködési Központ  
A Központot az Európai Bizottság és a japán kormány együtt 
hozta létre 1987-ben. Célja az ipari, kereskedelmi és beruházási 
együttműködés előmozdítása. Tokióban és Brüsszelben van a 
szervezetnek irodája. A Központ képzéseket és üzleti utakat 
szervez, kkv-k részére külön információs szolgálatot működtet, 
hírlevelében összefoglalja az EU-Japán együttműködés fő 
eseményeit és tájékoztat az üzleti lehetőségekről. Az Enterprise 
Europe Networkkel közösen számos lehetőséget kínál a kkv-k 
számára, továbbá támogatást kaphatnak a kis- és 
középvállalkozások az üzleti célú útjaikhoz.  
 

További információk: 
 
 
https://www.eu-
japan.eu/ 
 
 
 
https://www.eu-
japan.eu/epa-
helpdesk 
 
 

 
 

 
Vállalatok határokon átnyúló mobilitása 

Az Európai Parlament és a tagállamok ideiglenes 
megállapodásra jutottak azokról az új szabályokról, 
amelyek – erőteljes biztosítékok mellett – megkönnyítik a 
vállalkozások számára az egységes piacon belül az 
egyesülést, a szétválást és a székhelyáthelyezést. E 
szabályok lehetővé teszik, hogy a vállalatok 
versenyképesebbé váljanak, és könnyebben 
terjeszkedjenek az EU tagállamaiban. A megállapodást az 
Európai Parlamentnek és az EU Tanácsának hivatalosan is 
jóvá kell hagynia. 

További információk: 
 
 
http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-19-
1608_hu.htm 
 

https://www.eu-japan.eu/
https://www.eu-japan.eu/
https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk
https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk
https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1608_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1608_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1608_hu.htm
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További információk: 
https://www.eu-events.eu/12914-the-city-as-
a-living-organism-understanding-its-
metabolism-to-reduce-its-resource-
consumption.html?date=2019-04-04-08-30 

 

2019. április 4. 
UrbanWins H2020 projektzáró 
konferencia (innovatív stratégiák a 
városi hulladékgyűjtésre és 
kezelésre) 
Szervező: ICLEI 
Helyszín: GreenBizz, Brussels (Rue 
Dieudonné Lefèvre 17) 
 

További információk:  
https://www.eventbrite.co.uk/e/brexit-and-
the-environment-whats-next-tickets-
57995253364?aff=ebdssbdestsearch 
 

2019. április 9.  
A Brexit és a környezet: mi várható? 
Szervező: Brüsszeli Sajtó Klub 
Helyszín: Rue Froissart 95, Brüsszel 

További információk:  

https://www.pubaffairsbruxelles.eu/save-
the-date-trade-and-the-european-
elections-what-is-at-stake-april-10th/ 
 

2019. április 10. 
Kereskedelem és az európai 
választások: mi a tét? 
Szervező: Public Affairs Bruxelles 
Helyszín: The Office, rue d’Arlon 80., 
Brüsszel   

 

További információk: 
 

https://www.eurofound.europa.eu/events/t
he-future-of-manufacturing-in-europe 
 

2019. április 11. 
A gyártás jövője Európában 
Szervező: Eurofound 
Helyszín: Résidence Palace, Rue de la 
Loi 155, Brüsszel 

 

További információk: 
 

https://www.interregeurope.eu/europecooperat
es2019/ 
 

2019. április 10. 
Európa: működjünk együtt! – 
regionális együttműködési fórum 
Szervező: Interreg Európa Program 
Helyszín: Wild Gallery  
                rue du Charroi 11., Brüsszel 

https://www.eu-events.eu/12914-the-city-as-a-living-organism-understanding-its-metabolism-to-reduce-its-resource-consumption.html?date=2019-04-04-08-30
https://www.eu-events.eu/12914-the-city-as-a-living-organism-understanding-its-metabolism-to-reduce-its-resource-consumption.html?date=2019-04-04-08-30
https://www.eu-events.eu/12914-the-city-as-a-living-organism-understanding-its-metabolism-to-reduce-its-resource-consumption.html?date=2019-04-04-08-30
https://www.eu-events.eu/12914-the-city-as-a-living-organism-understanding-its-metabolism-to-reduce-its-resource-consumption.html?date=2019-04-04-08-30
https://www.eventbrite.co.uk/e/brexit-and-the-environment-whats-next-tickets-57995253364?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.co.uk/e/brexit-and-the-environment-whats-next-tickets-57995253364?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.co.uk/e/brexit-and-the-environment-whats-next-tickets-57995253364?aff=ebdssbdestsearch
https://www.pubaffairsbruxelles.eu/save-the-date-trade-and-the-european-elections-what-is-at-stake-april-10th/
https://www.pubaffairsbruxelles.eu/save-the-date-trade-and-the-european-elections-what-is-at-stake-april-10th/
https://www.pubaffairsbruxelles.eu/save-the-date-trade-and-the-european-elections-what-is-at-stake-april-10th/
https://www.eurofound.europa.eu/events/the-future-of-manufacturing-in-europe
https://www.eurofound.europa.eu/events/the-future-of-manufacturing-in-europe
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2019/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

További információk: 
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/eu-
life-information-and-networking-day 
 
https://eulife2019.b2match.io/ 
 

2019. április 30. 
Life program – pályázati információs 
nap 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: rue de la Loi 170, Brüsszel 
 

További információk:  
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/pl
enary-sessions 
 

2019. május 15. 
EGSZB plenáris ülés  
Szervező: EGSZB 
Helyszín: Charlemagne épület, rue de la 
Loi 170, Brüsszel 
 

További információk: 
 

 

https://eusew.eu/ 
 

2019. június 17-21. 
Fenntartható Energia Hét (EUSEW) 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel és tagállamok 

További információk: 
 
https://www.zew.de/en/veranstaltungen-und-
weiterbildung/detail/reforming-the-european-
monetary-
union/2690/?cHash=46037b53378ce2428ca7
c04c55c415bb 
 

2019. június 5. 
Az Európai Pénzügyi Unió reformja  
Szervező: Baden-Württemberg EU 
Képviselet 
Helyszín: rue Belliard 60-62, Brüsszel 

 
ESEMÉNYEK 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/eu-life-information-and-networking-day
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/eu-life-information-and-networking-day
https://eulife2019.b2match.io/
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/plenary-sessions
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/plenary-sessions
https://eusew.eu/
https://www.zew.de/en/veranstaltungen-und-weiterbildung/detail/reforming-the-european-monetary-union/2690/?cHash=46037b53378ce2428ca7c04c55c415bb
https://www.zew.de/en/veranstaltungen-und-weiterbildung/detail/reforming-the-european-monetary-union/2690/?cHash=46037b53378ce2428ca7c04c55c415bb
https://www.zew.de/en/veranstaltungen-und-weiterbildung/detail/reforming-the-european-monetary-union/2690/?cHash=46037b53378ce2428ca7c04c55c415bb
https://www.zew.de/en/veranstaltungen-und-weiterbildung/detail/reforming-the-european-monetary-union/2690/?cHash=46037b53378ce2428ca7c04c55c415bb
https://www.zew.de/en/veranstaltungen-und-weiterbildung/detail/reforming-the-european-monetary-union/2690/?cHash=46037b53378ce2428ca7c04c55c415bb


 
 
 

Az Innováció Európai Fővárosa Díj – 2019 
Az Innováció európai fővárosa címre legalább százezer lakossal 
rendelkező város pályázhat. A pályázó városokat az aktuális társadalmi 
kihívásokra adott innovatív megoldások alapján ítélik meg. A 
városoknak be kell mutatniuk, hogyan valósították meg az innovatív 
koncepcióikat, milyen módon vonták be terveik elfogadásába és 
megvalósításába a lakosokat és azt, hogy az innovatív projektek 
végrehajtása hogyan erősíti a helyi ökoszisztémát.  

 
 

 

 

 

 
Városi Innovatív Akciók – várható pályázati kiírás 

A Városi Innovatív Akciók Program a városfejlesztés területén támogat 
innovatív, új megoldásokat kipróbáló projekteket. A fő pályázók 50 
ezernél több lakossal rendelkező városok vagy városi területek, azonban 
a végrehajtásban egyéb partnerek, például kamarák is szerepet kapnak. 
Az 5. pályázati kiírás 2019 szeptemberében jelenik majd meg. A témák: 

 levegőminőség  

 körforgásos gazdaság 

 kultúra és kulturális örökség 

 demográfiai változás. 
Egy projekt maximum 5 millió euró uniós támogatást kaphat. 
  

 

 

 
 

 
 

H2020 – Európai Összekapcsolódási Eszköz – Telekom  
A pályázat keretében transzeurópai digitális szolgáltatások 
kiterjesztését szolgáló megoldásokat támogatnak az eAzonoítás és 
eAláírás, eSzámlázás, automatizált fordítás és az eSzállítás területén. 
Összesen 48,2 millió euró a keret, ez oszlik meg a területek között.  
 

A támogatható költségek maximum 75%-a lehet az uniós támogatás.  
 

 

Pályázati határidő: 2019. november-
december, a pontos dátum 
szeptemberben lesz megadva 

 

További információk: 
 

https://www.uia-initiative.eu/en/call-
proposals/5th-call-proposals 
 

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-
europe-facility/cef-telecom/apply-
funding/2019-cef-telecom-calls-proposals 

 

 PÁLYÁZAT 

Pályázati határidő: 2019. május 14.  
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/funding/funding-
opportunities/prizes/icapital_en 
 

 

Pályázati határidő: 2019. június 6. 
- első helyezett 1 millió eurót kap 
- további öt helyezett száz- százezer 

eurót  

 

 

https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals
https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals/5th-call-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en


 

 

 

ESPON Európai Területi Társulás – célzott elemzések 
Az ESPON ETT egyik célkitűzése a területi adatok gyűjtése alkalmazott 
kutatásokon és célzott elemzéseken keresztül. A területi fókuszú 
elemzésekkel a különböző szakpolitikai döntések alátámasztásához 
járulnak hozzá. Helyi, regionális és nemzeti hatóságok csoportja, illetve 
egy hatóság is (az érdekelt felek bevonásával) javasolhat témát és az 
ESPON megszervezi és finanszírozza az elemzést. A téma a 
klímaváltozástól, a gazdaságfejlesztésen át a demográfiai változásig bármi  

lehet, a javaslatot tevő szervezetnek az adott területen hatáskörrel kell 
rendelkeznie. 

 
 
  

 

 

Fenntartható Energia Hét (EUSEW) – helyi esemény szervezése 
A Fenntartható Energia Hét 2019. június 17-21. között kerül 
megrendezésre Brüsszelben és a tagállamokban is. Ehhez kapcsolódó 
helyi eseményt (Energia Napok) bármely szervezet rendezhet, lehet az 
egy szeminárium, látogatás egy erőműben, vagy kvíz a munkatársak és 
a lakosság részére, stb. A szervezéshez nem jár támogatás, azonban az 

eseményt regisztrálni lehet az EUSEW oldalán és így az uniós szintű publicitást 
kaphat.  

 

 

 

 

Strukturálisreform-támogató program 2017-2020 félidős értékelése 
 

Az Európai Bizottság az üzleti szféra, a kereskedelmi szövetségek 
véleményére különösen számít. Az értékelés az Előkészítő Akciót és a 
2017-es és 2018-as munkaprogramot érinti főképp és a javaslatokat a 
program hatékonyságának növelésére kívánják használni. Az online kérdőív 

kitöltését a „Transparency Register”-ben (átláthatósági adatbázis) már szereplő, vagy 
az abba most regisztráló szervezetek tudják elvégezni 
 
 
 
 
 

 

PÁLYÁZAT 

Határidő: 2019. június 4. 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2018-
3258803/public-consultation_en 
 

További információk: 
https://www.espon.eu/Stakeholder-
targeted-analyses 
 

További információk: 
https://eusew.eu/about-energy-days 
 

Pályázati határidő: 2019. június 28. 
Finanszírozás: maximum 250.000 
euró/elemzés  

 

 

Határidő: az esemény szervezése előtt, 
de legkésőbb 2019. június 17. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803/public-consultation_en
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https://www.espon.eu/Stakeholder-targeted-analyses
https://www.espon.eu/Stakeholder-targeted-analyses
https://eusew.eu/about-energy-days


 
 
 
 
 

Európai Közszolgálati Díj 2019 
Az Európai Közigazgatási Intézet által meghirdetett díjra a közszféra 
minden szintjéről pályázhatnak a közigazgatási intézmények. Olyan 
konstrukciókkal is, amelyek közigazgatási szervek, gazdasági 
társaságok, oktatási intézmények vagy civil szervezetek társulásával 
valósultak meg. Az átfogó téma: komplex kihívások-új megoldások, 

fenntartható, ügyfélközpontú, a jövő kihívásainak megfelelő közszolgálat  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PÁLYÁZAT 

További információk: 

https://epsa2019.eu/en/home/ 
 

Határidő: 2019. április 17. 
 

https://epsa2019.eu/en/home/


KERESKEDELMI ÉS BERUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOK 2. 
 
 

EU-Szingapúr kereskedelmi és beruházási megállapodások 
 

Az Európai Parlament 2019. február 13-án jóváhagyta az EU-
Szingapúr kereskedelmi és beruházási megállapodásokat, továbbá a 
partnerségi és együttműködési megállapodást is. Ezzel egy 13 éves 
folyamat zárult le, mivel a partnerségi és együttműködési 
megállapodásról 2005-ben kezdődtek el a tárgyalások. A partnerségi 
és együttműködési megállapodást minden uniós tagállamnak meg 
kell erősítenie, hogy hatályba léphessen, valamint a 
beruházásvédelmi megállapodást is ratifikálniuk kell. 

A délkelet-ázsiai régióban Szingapúr az EU legnagyobb kereskedelmi partnere: a 
teljes kétoldalú árukereskedelem értéke több mint évi 53 milliárd euró, a 
szolgáltatáskereskedelem értéke pedig évi 51 milliárd euró. Az országot több mint 
tízezer Szingapúrban letelepedett uniós vállalkozás használja csomópontként a teljes 
csendes-óceáni térség kiszolgálásához. Szingapúr az Ázsiába irányuló európai 
beruházások első számú célpontja; a két fél közötti beruházások az elmúlt években 
gyorsan növekedtek: 2017-ben a kombinált kétoldalú beruházások volumene elérte a 
344 milliárd eurót. 
A kereskedelmi megállapodás értelmében Szingapúr el fogja törölni az uniós 
termékekre vonatkozó valamennyi még meglévő vámot, és továbbra is vállalja, hogy 
fenntartja az összes többi uniós termék jelenlegi vámmentes behozatalát. A 
megállapodás további lehetőségeket biztosít az uniós szolgáltatók számára, többek 
között olyan ágazatoknak is, mint a távközlési, a környezetvédelmi és a mérnöki 
szolgáltatások, az informatika, valamint a tengeri szállítás. Szingapúr beleegyezett 
abba, hogy a kulcsfontosságú ágazatokban a vámok mellett más kereskedelmi 
akadályokat is elhárít, például a személygépkocsikra és számos elektronikus 
készülékre vonatkozó uniós biztonsági vizsgálatok elismerése, valamint az uniós 
vállalatok textilekhez használt címkéinek elfogadása révén. 
Az EU–Szingapúr beruházásvédelmi megállapodás biztosítani fogja a beruházások 
védelmét, ezzel egy időben védi az EU és Szingapúr arra vonatkozó jogát, hogy 
olyan közpolitikai célkitűzéseket kövessen, mint például a közegészség, a biztonság 
és a környezet védelme. A megállapodás felváltja a 12 meglévő kétoldalú beruházási 
szerződést az EU tagállamai és Szingapúr között, és olyan korszerű közös 
beruházásvédelmi keretet hoz létre, mely egy kiegyensúlyozott összetételű, 
beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerrel egészül ki. 
 

További információk:  
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/  

 
 

Egyéb folyamatban lévő kereskedelmi/beruházási tárgyalások 
 
Ausztráliával, Új-Zélanddal, Chilével, a MERCOSUR országokkal, Kirgizisztánnal és 
Azerbajdzsánnal vannak folyamatban tárgyalások. Törökországgal a Tanács 
tárgyalási irányelveinek az elfogadása után kezdődhetnek az egyeztetések. Az EU-
Kína beruházási megállapodásról 2013-ban kezdődött el az egyeztetés, a 
tárgyalások 20. köre zárult le februárban. 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/

