
  
  

 

A hírlevél tartalmából 

 
Az Eurochambres értékelte a 2014-19-es időszakot, és az Európai Bizottság 
teljesítményét, a kis- és középvállalkozások (KKV), valamint a kereskedelem 
szempontjából.  
 
Az Eurostat az ipari termelésre és a külkereskedelemre vonatkozó adatokat adott 
közzé.  A 2019-es tavaszi gazdasági előrejelzés növekedéssel számol az Unió 
valamennyi tagállamában. 
 
A pénzügyi szolgáltatások távértékesítéséről és a 2012-es állami támogatási 
szabályokról indított konzultációt az Európai Bizottság.  
 
Az e-kereskedelem a digitális egységes piac fontos építőköve. Kijelenthető, hogy az 
e-kereskedelem előtt meghúzódó akadályok lebontásra kerülnek, továbbá a 
fogyasztókat és vállalkozásokat is védő keretnek az elemei pedig lassan a helyükre 
kerülnek. A Fókuszban az Unió rovat összefoglalja az uniós keretet és globális 
kitekintést ad.   
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További 
információk:  

 
http://www.euroch
ambres.eu/Conten
t/Default.asp?Pag
eID=1&DocID=81
86 
 

Beruházási viták – új bírósági rendszer 
Az Európai Unió Bírósága megerősítette, hogy a CETA keretében 
létrehozott beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer teljes 
mértékben összeegyeztethető az uniós joggal, és összhangban áll 
a következőkkel:  

❖ az uniós jog autonómiájának elve, valamint az Európai 
Unió Bíróságának kizárólagos joghatósága az uniós jog 
értelmezésére; 

❖ az egyenlő bánásmód elve, valamint az uniós jog 
tényleges érvényesülésének követelménye; valamint 

❖ az Alapjogi Charta, különösen a Chartába foglalt 
bírósághoz fordulás joga, és független és pártatlan 
bírósághoz való jog.  

A Bíróság határozata értelmében nem kell módosítani az EU-
Kanada megállapodás szövegét és a tagállamok folytathatják 
annak megerősítését. Hasonlóképpen a Szingapúrral, Mexikóval 
és Vietnámmal kötött megállapodásokban sem lesz szükség a 
beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszerre vonatkozó 
rendelkezések módosítására. 
 

 

További 
információk: 
 
 
 
http://trade.ec.euro
pa.eu/doclib/press/
index.cfm?id=2014 
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Külkereskedelmi adatok – 2019 március 
Az Eurostat megjelentette a 2019 márciusi export és import 
adatokat az eurózóna és az EU 28 vonatkozásában. A 2018 
márciusi értékhez képest az eurózóna exportja 3,1%-kal, 
importja 6%-kal nőtt. Az EU 28 esetében az áruexport 1,2%-kal 
nőtt, az import 6,4%-kal. A fő kereskedelmi partnerek továbbra 
is az USA, Kína és Svájc. Magyarország mind exportját, mind 
importját növelte 2018 hasonló időszakához képest. 
 

További 
információk: 
https://ec.europa.e
u/eurostat/docume
nts/2995521/97873
63/6-16052019-AP-

EN.pdf/f08b4959-
5fb8-4057-b6dd-
a7015e2d67bf 
 

 Eurochambres értékelés a 2014-19-es időszakról 
„A jó, a rossz és a csúf a 2014-19-es uniós ciklusban” címmel 
jelent meg az Eurochambres értékelése az Európai Bizottság 
elmúlt öt évben a kereskedelem, a kkv politika terén végzett 
munkájáról. Egyebek mellett az egységes digitális portál, az EU-
Kanada, EU-Japán, EU-Szingapúr, EU-Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodások, a 2021-27-es Erasmus+ 
program, a színvonalas és eredményes tanulószerződéses 
gyakorlati képzés európai keretrendszere került a mérleg pozitív 
oldalára. A negatívumok között a GDPR, a területi alapú 
tartalomkorlátozás, a kkv-kra vonatkozó zöld akcióterv is 
megtalálható. Néhány esetben az Eurochambres véleménye 
szerint jó bizottsági javaslat az Európai Parlament vagy a 
Tanács eljárása során vérzett el. 
A „csúf” dolgok közé került a Brexit és a kisvállalkozói 
intézkedéscsomag részét képező kkv hatásvizsgálati rendszer 
tényleges alkalmazása is. 
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AKCS-EU partnerség 2020 után 
Az EU és 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) ország 
közötti kapcsolatokat szabályozó jogi keretet, a Cotonoui 
Partnerségi Megállapodást 2000-ben 20 éves időszakra írták alá. 
A partnerséget három fő tevékenységi területre osztották: 
fejlesztési együttműködés, politikai párbeszéd és kereskedelem. 
Jelenleg zajlik a keret felülvizsgálata. A javasolt új struktúrában az 
EU-AKCS megállapodás az átfogó célkitűzéseket, közös elvi 
alapokat tartalmazza, a konkrét együttműködés három 
tevékenységorientált pillér (EU–Afrika, EU–Karib-térség, EU–
Csendes-óceán) alatt zajlik majd (ezek az ún. regionális 
partnerségek, egyedi jegyzőkönyvek formájában). Május elején 
került sor az EU-Afrika partnerség közötti egyeztetésre és a 
javasolt prioritások - a béke és stabilitás megteremtése, a 
migráció és a mobilitás szabályozása, a demokrácia és a jó 
kormányzás megszilárdulása, a gazdasági lehetőségek 
kiaknázása, a humán fejlődési normák megvalósítása, az 
éghajlatváltozás kezelése - megvitatására. 
 
 
 

 
HÍREK 

További 
információk: 
 
http://www.acp.int/
sites/acpsec.waw.
be/files/acpdoc/pu
blic-
documents/ACP0
001118_%20ACP
_Negotiating_Man
date_EN.pdf 

és 
https://ec.europ
a.eu/commissio
n/sites/beta-
political/files/sot
eu2018-
factsheet-africa-
europe_hu.pdf 
 

 Ipari termelés - 2019 március 
Az Eurostat közzétette a 2019 márciusra 
vonatkozó első becsléseket. 2019 februárhoz 
viszonyítva 0,3%-kal csökkent a termelés az 
eurózónában és 0,1%-kal az EU 28 területén. 
Februárban a csökkenés 0,1% az eurózónában, az 
EU 28-ban nem változott a termelés szintje. 
 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/eurost
at/documents/2995521/978
0987/4-14052019-AP-
EN.pdf/b1e6a890-6429-
44b0-bbb7-9caa9620317f 

2019. tavaszi gazdasági előrejelzés 
Május közepén jelent meg az Európai Bizottság 2019. 
tavaszi gazdasági előrejelzése.  
A globális növekedés és a világkereskedelem közelmúltbeli 
lassulása a kereskedelempolitikai bizonytalansággal együtt 
rontja a bruttó hazai termékkel (GDP) kapcsolatos 2019-es 
és 2020-as kilátásokat. A feldolgozóipar változatlanul 
gyengén teljesít, különösen azokban az országokban, 
amelyek a gépjárműiparban sajátos problémákkal küzdenek. 
Mindezek ellenére az európai gazdaság 2019-ben is tovább 
bővül, és a bruttó hazai termék az összes uniós tagállamban 
növekedni fog. A gazdasági növekedés belső 
tevékenységekre épül majd. A foglalkoztatás bővülése, a 
növekvő bérek, a visszafogott infláció, a kedvező 
finanszírozási feltételek és egyes tagállamok támogató 
költségvetési intézkedései várhatóan fenntartják a belső 
keresletet. 
 
 

 

További információk:  

 

https://ec.europa.eu/inf
o/business-economy-
euro/economic-
performance-and-
forecasts/economic-
forecasts/spring-2019-
economic-forecast-
growth-continues-
more-moderate-
pace_en 
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EU-Hong Kong éves jelentés 
Az Európai Bizottság közzé tette a Hong Konggal való 
politikai, kereskedelmi és kulturális kapcsolatokról szóló 21. 
éves jelentését. Kína után Hong Kong a második legnagyobb 
kereskedelmi partnere az EU-nak és a város az EU számára 
is fontos partner az áru- és szolgáltatás kereskedelem, 
befektetések területén. Hong Kong legnagyobb üzleti 
közösségét az ide települt több mint 2200 uniós cég alkotja. 
A hatékony közigazgatás, az átlátható szabályozási keret, a 
független bíróságok továbbra is kedvező klímát biztosítanak 
a beruházásokhoz, azonban néhány aggasztó eset (pl. egy 
párt betiltása, munkavállalói vízum megtagadása egy 
újságírótól) aggályokat vet fel a Bizottságban. 
 

További 
információk: 
 
https://eeas.europa
.eu/sites/eeas/files/j
oin_2019_8_f1_rep
ort_from_commissi
on_en_v4_p1_101
9783.pdf 

 

Ipari átállás támogatása 
Az Európai Bizottság értékelte az egy éve indított 
kezdeményezését, melynek keretében 10 régiónak és 2 
tagállamnak nyújtanak támogatást az ipari átállás 
akadályainak elhárításához. A támogatott régiók és 
tagállamok ipari munkahelyeket veszítettek az elmúlt 15 év 
során, viszont rendelkeznek kiaknázható lehetőségekkel. 
Az elmúlt év során szakértői támogatással felmérték a 
helyzetet és tervet készítettek az ipari átállás elindítására. 
Innovatív, kísérleti akcióik megvalósítására 300 ezer euró 
támogatást kapnak az Európai Bizottságtól. A Bizottság 
reméli, hogy a sikeres akciók átvételével Európa többi 
régiójában is hasznosítják majd az eredményeket. 
 

További információk: 
 

https://ec.europa.eu/re
gional_policy/sources/d
ocgener/brochure/Indu
strial_transition_no_reg
ion_left_behind_en.pdf 
 

 HÍREK 

Az EU és Közép-Ázsia 
Az Európai Bizottság és az EU külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője május 15-én közös közleményt adtak ki a 
Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, 
Üzbegisztán, valamint az EU közötti együttműködés új 
irányairól. A jövőben az EU két terület köré szervezi 
támogatását, ezek egyike, a „partnerség a prosperitásért” 
címszó alatt a gazdaság modernizálását, a fenntartható 
összeköttetést és a fiatalok képzését támogatja majd. 

További információk: 
https://eeas.europa.e
u/sites/eeas/files/joint
_communication_-
_the_eu_and_central
_asia_-
_new_opportunities_f
or_a_stronger_partne
rship.pdf 

 

EU külkereskedelem 2018-ban  
Az Eurostat megjelentette a 2018-as uniós 
külkereskedelemre vonatkozó adatokat számlázási pénznem 
szerinti bontásban. Export tekintetében első helyen az euró 
áll 48%-kal, az amerikai dollár 35%-kal a második. Import 
esetében a helyzet fordított, a dollár részesedése 56% míg 
az euróé 35%. A magyar export 55%-át számlázták euróban, 
27%-át amerikai dollárban, az import számai: 52% amerikai 
dollár, 40% euró. 
 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/e
urostat/documents/29
95521/9795759/6-
20052019-AP-
EN.pdf/9fc63999-
3e64-4cf9-99c3-
eac4e18b7cf4 
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9795759/6-20052019-AP-EN.pdf/9fc63999-3e64-4cf9-99c3-eac4e18b7cf4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9795759/6-20052019-AP-EN.pdf/9fc63999-3e64-4cf9-99c3-eac4e18b7cf4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9795759/6-20052019-AP-EN.pdf/9fc63999-3e64-4cf9-99c3-eac4e18b7cf4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9795759/6-20052019-AP-EN.pdf/9fc63999-3e64-4cf9-99c3-eac4e18b7cf4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9795759/6-20052019-AP-EN.pdf/9fc63999-3e64-4cf9-99c3-eac4e18b7cf4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9795759/6-20052019-AP-EN.pdf/9fc63999-3e64-4cf9-99c3-eac4e18b7cf4
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9795759/6-20052019-AP-EN.pdf/9fc63999-3e64-4cf9-99c3-eac4e18b7cf4


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információk:  
 
https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/events/digital-assembly-
2019?mc_cid=931d990165&mc_eid=1f5
1c822de 
 
a plenáris ülések interneten követhetők! 

2019. június 13-14. 
Digitális közgyűlés 2019 
Szervező: Európai Bizottság és román 
EU elnökség 
Helyszín: Bukarest, Románia 

 
 

További információk: 
 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/
our-events/events/beyond-gdp 
 

2019. június 4. 
A GDP-n túl: a társadalmi fejlődés és 
jólét mérése  
Szervező: Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság 
Helyszín: EGSZB, rue Belliard 99,1040 
Brüsszel              

 

További információk: 
 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/o
ur-events/events/european-semester 
 

2019. június 11. 
Az európai szemeszter és a kohéziós 
politika: új stratégia 2020 után - 
meghallgatás  
Szervező: Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság 
Helyszín: EGSZB, rue Belliard 99,1040 
Brüsszel      
 

 

ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
https://evenium.net/ng/person/event/web
site.jsf?eventId=fwx1by5x&page=tickets
&loc=en_US&justSubmit=false&cid=238
391 
 

2019. június 14. 
A kkv-knak nyújtott innovációs 
támogatás fejlesztése 
(szegmentációs technikák 
használata) 
Szervező: EURADA 
Helyszín: rue Montoyer 24, 1000 
Brüsszel            

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2019?mc_cid=931d990165&mc_eid=1f51c822de
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2019?mc_cid=931d990165&mc_eid=1f51c822de
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2019?mc_cid=931d990165&mc_eid=1f51c822de
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-assembly-2019?mc_cid=931d990165&mc_eid=1f51c822de
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/beyond-gdp-measuring-peoples-well-being-and-societies-progress?_cldee=YnBvZmZpY2VAc2t5bmV0LmJl&recipientid=account-d35f5416c459e411827c005056a05070-747a36fb106a47cf8ce12c0f21e21c2a&esid=d7fc8a0d-2673-e911-8113-005056a043ea
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/beyond-gdp-measuring-peoples-well-being-and-societies-progress?_cldee=YnBvZmZpY2VAc2t5bmV0LmJl&recipientid=account-d35f5416c459e411827c005056a05070-747a36fb106a47cf8ce12c0f21e21c2a&esid=d7fc8a0d-2673-e911-8113-005056a043ea
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-semester-and-cohesion-policy-towards-new-european-strategy-post-2020/programme?_cldee=YnBvZmZpY2VAc2t5bmV0LmJl&recipientid=contact-7f831a87eb59e9118113005056a043ea-f0fe726093b34a58a32f69099de851a2&esid=84e5be5e-d777-e911-8113-005056a043ea
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-semester-and-cohesion-policy-towards-new-european-strategy-post-2020/programme?_cldee=YnBvZmZpY2VAc2t5bmV0LmJl&recipientid=contact-7f831a87eb59e9118113005056a043ea-f0fe726093b34a58a32f69099de851a2&esid=84e5be5e-d777-e911-8113-005056a043ea
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=fwx1by5x&page=tickets&loc=en_US&justSubmit=false&cid=238391
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=fwx1by5x&page=tickets&loc=en_US&justSubmit=false&cid=238391
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=fwx1by5x&page=tickets&loc=en_US&justSubmit=false&cid=238391
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=fwx1by5x&page=tickets&loc=en_US&justSubmit=false&cid=238391


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

További információk:  
 
https://eudevdays.eu/about-edd#anchor-
26 
 

2019. június 18-19. 
Európai Fejlesztési Napok (EDD) 
2019 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Tour & Taxis, Brüsszel 

 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-
events/events/horizon-2020-energy-info-
days 
 
az esemény interneten követhető! 

2019. június 26-27. 
H2020 energia pályázati információs 
nap 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Charlemagne Building, rue de 
la Loi 170, Brüsszel 

 

További információk: 
 
Minden résztvevő tagállam kezdő kvótája 
12 cég. Részvételi díj: 175 €/fő 
 
http://www.sectorseminars.eu/registratio
n.php 
 

2019. június 20. 
A magánszektor részvétele az EU 
külügyi tevékenységeinek 
finanszírozásában - szektor 
szeminárium 
Szervező: EU tagországok Állandó 
Képviseletei 
Helyszín: Hotel Marriott Brussels 
Grand Place, rue Auguste Orts 3-7, 
1000 Brüsszel 

 

 ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
https://register.gotowebinar.com/register/
3239250714652187149 
 
 

2019. június 27. 
A befektetők és projekt fejlesztők 
összekapcsolása 
Szervező: Európai Bizottság és ENSZ 
Környezeti Finanszírozási 
Kezdeményezés 
Helyszín: webes szeminárium 

 

https://eudevdays.eu/about-edd#anchor-26
https://eudevdays.eu/about-edd#anchor-26
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days
http://www.sectorseminars.eu/registration.php
http://www.sectorseminars.eu/registration.php
https://register.gotowebinar.com/register/3239250714652187149
https://register.gotowebinar.com/register/3239250714652187149


 
 
 
 

ARCHIPELAGO 796-APL-1/2019 
 

Az Archipelago program afrikai-európai szakképzési 
együttműködéseket támogat, cél a fiatalok munkaerő-piaci 
belépésének elősegítése a foglalkoztathatóság és 

szakképzettség javításával. A nők és a visszatelepültek fontos célcsoportnak 
tekinthetők. Földrajzi fókusz: az EU-tagországok és Burkina Faso, Kamerun, Csád, 
Elefántcsontpart, Ghána, Mali, Mauritánia, Szenegál. Pályázatot minimum két, a fenti 
területeken működő szervezet nyújthat be, a vezető partner EU-tagállambeli, nem 
profitorientált, jogi személyiséggel rendelkező szervezet kell, hogy legyen (például 
kamara, szakképző intézet). Egy projekt 400-600 ezer euró támogatást kaphat és a 
támogatás 100%. 
 
 

 

 

 

 

Konzultáció: A 2012-es állami támogatások modernizálása csomag – a vasúti 
irányelvek és a rövid lejáratú exporthitel-biztosítás 

 
Az állami támogatások szabályainak modernizálására azért került sor, 
hogy egyszerűsítsék és jobban alkalmazhatóvá tegyék a szabályokat a 
2014-20-as programozási időszakban. A módosítások hatása mostanra 

már érzékelhető és ezért a Bizottság konzultációt indított annak felmérésére, hogy a 
módosítások elérik-e a kívánt hatást. A konzultációt megelőzte a menetrend 
véleményezése, melynek határideje március 7. volt. Hét vélemény érkezett és ezek 
között a német kereskedelmi és iparkamarák szövetségének a véleménye   már 
olvasható is az oldalon. 
 
                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

További információk: 

 
https://www.archipelago-eutf.eu/how-to-
apply/796-apl-1/2019/ 
 

Határidő:  
2019. június 23. 11.00 brüsszeli idő 
szerint 

 

 

PÁLYÁZAT 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2018-
6623981_en#plan-2018-4881 
 

Konzultációs határidő: 2019. július 10.  
 

https://www.archipelago-eutf.eu/how-to-apply/796-apl-1/2019/
https://www.archipelago-eutf.eu/how-to-apply/796-apl-1/2019/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_en#plan-2018-4881
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_en#plan-2018-4881
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_en#plan-2018-4881


 
 
 
 

Pénzügyi szolgáltatások távértékesítése - konzultáció 
 

Az Európai Bizottság várja a véleményeket a pénzügyi szolgáltatások 
távértékesítésére vonatkozó uniós szabályokról. Az Európai 
Parlament és a Tanács 2002/65/EK irányelve a fogyasztói pénzügyi 
szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról azt a célt 

szolgálja, hogy biztosítsa a pénzügyi szolgáltatások szabad mozgását, miközben 
magas szintű védelmet nyújt a fogyasztóknak. Az elmúlt 17 évben a digitalizáció új 
kereskedelmi formákat hozott és a Bizottság fel kívánja mérni, megfelelnek-e a 
szabályok a megváltozott környezetnek.   
 
  

 

 

 

H2020 Európai Összekapcsolódási Eszköz – várható pályázati kiírás  
                          
                          Július 4-én nyílik a következő pályázati lehetőség az Európai 

Összekapcsolódási Eszköz telekommunikáció ága alatt.  Többek 
között az alábbi területek érintettek: 

 
CEF-TC-2019-2  
A Digitális Készségek és 
Munkahelyek Európai 
Platformja ( 
European Platform for Digital 
Skills and Jobs) 

a Digitális készségek és 
munkahelyek koalíció 
céljainak megvalósításához 
kapcsolódva a nemzeti 
szövetségek 
összekapcsolása 

teljes keret 1 millió euró 
uniós társfinanszírozás 75% 
projekt időtartama max. 3 év 
 

CEF-TC-2019-2  
Nyílt hozzáférésű közadatok 
(Public Open Data) 
 

az Európai Adatportálon 
elérhető adatok újra 
hasznosítása új innovatív 
szolgáltatások bevezetése 
céljából 

teljes keret 5 millió euró 
uniós társfinanszírozás 75% 
projekt időtartama max. 3 év 
min. két pályázó (az egyik 
közszervezet) 

CEF-TC-2019-2  
Cégnyilvántartások 
összekapcsolása 
(Business Registers 
Interconnection System) 
 

cégnyilvántartások 
modernizálása 

teljes keret 2 millió euró 
uniós társfinanszírozás 75% 
projekt időtartama max. 1,5 
év 
 

 
 

 

 

 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/file
s/cef_telecom_work_programme_2019
.pdf 
és 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/file
s/cef_telecom_wp_2019-
2020_corrigendum_april_2019.pdf 

Pályázati határidő: 2019. november 14.  
 

 

 PÁLYÁZAT 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2018-
6079786/public-consultation_en 

Konzultációs határidő: 2019. július 2. 
 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_work_programme_2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_work_programme_2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_work_programme_2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_wp_2019-2020_corrigendum_april_2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_wp_2019-2020_corrigendum_april_2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cef_telecom_wp_2019-2020_corrigendum_april_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786/public-consultation_en


 

         
 

 

E-kereskedelem az EU-ban - úton a globális szabályok felé 
 
 

Az e-kereskedelem a digitális egységes piaci stratégia egyik fontos 
eleme. Az EU digitális egységes piacának célja, hogy csökkentse a 
tagállamközi online kereskedelem útjában álló akadályokat. A digitális 
egységes piacon a vállalkozások könnyebben, biztonságosabban és 

alacsonyabb költségek mellett tudják értékesíteni termékeiket és szolgáltatásaikat az 
interneten. A kkv-k mindössze 7%-a értékesíti termékeit határokon átívelő jelleggel 
az EU-ban, ezért az online egységes piac megteremtése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a kkv-k is jobban részesülhessenek az egységes piac nyújtotta lehetőségekből. 
 
A digitális egységes piaci stratégiát 2015 májusában fogadta el az Európai Bizottság.  
A stratégia három pillérre épül:  

❖ az internetes termékek és szolgáltatások elérhetőbbé tétele az európai 
fogyasztók és vállalkozások számára 

❖ a digitális hálózatok és szolgáltatások prosperálásához szükséges 
körülmények és egyenlő versenyfeltételek megteremtése 

❖ az európai digitális gazdaság növekedési potenciáljának maximalizálása 
 

A három pillér alatt 16 intézkedést javasolt az Európai Bizottság és a következő év, 
2016 során 35 jogalkotási javaslatot és szakpolitikai kezdeményezést terjesztett elő 
az intézkedések megvalósítása érdekében. Ezek nagy része mára meg is valósult, 
ilyen például a roamingdíjak eltörlése, valamint a mobil hívásdíjak és SMS-ek árának 
maximalizálása a 2. pillér alatt. Az 1. pillér - az internetes termékek és szolgáltatások 
elérhetőbbé tétele - területén az alábbi lépések történtek a 2016 májusában 
előterjesztett e-kereskedelmi intézkedéscsomag keretében: 

❖ már érvényben vannak a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról 
szóló új szabályok és a felülvizsgált belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról 
szóló direktíva  

❖ 2018. december 3-tól a területi alapú tartalomkorlátozást tiltó új szabályok is 
érvényben vannak (területi alapú tartalomkorlátozás alatt az internetes 
értékesítők által a határokon átnyúló online értékesítés állampolgárság, 
lakóhely vagy letelepedési hely alapján történő korlátozása érdekében 
alkalmazott gyakorlatok értendők) 

❖ a felülvizsgált fogyasztóvédelmi szabályok 2020-ban lépnek életbe 
❖ 2021. január 1-én lépnek életbe az áruk és szolgáltatások online 

kereskedelmére vonatkozó új hozzáadottérték-adó szabályok 
 
A fenti intézkedések célja egyértelműen az e-kereskedelem fellendítése, azáltal, 
hogy megkönnyítik a fogyasztók és a vállalatok – különösen a kkv-k – számára a 
termékek és szolgáltatások internetes vásárlását és értékesítését szerte az EU-ban, 
azonban nem minden érintett elégedett valamennyi intézkedéssel.  
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 



 
 
 
 
 
Az Eurochambres például a területi alapú tartalomkorlátozást tiltó szabályokat és az 
új fogyasztóvédelmi szabályokat is inkább negatívan értékeli. Erről bővebben a 
„Hírek” rovatban található információ. 
 
2017 májusában sor került a digitális egységes piaci stratégia félidős értékelésére, a 
Bizottság ekkor három átfogó uniós szintű célkitűzést határozott meg:  

❖ az európai adatgazdaságban rejlő lehetőségeket maradéktalanul ki kell 
aknázni,  

❖ Európa gazdasági értékeinek védelme érdekében szembe kell nézni 
a kiberbiztonság területén jelentkező kihívásokkal, továbbá  

❖ ösztönözni kell a tisztességesen és felelősségteljesen működő online 
platformok térnyerését 

Az e-kereskedelem alapját adó online platformok kereskedelmi gyakorlatának 
méltányosabbá tételét célzó új szabályokról az MKIK EU hírlevél 3. számában 
található bővebb információ.  
 
Globális szabályok? 
2019. január 25-én a davosi Világgazdasági Fórumon az EU és a WTO 48 tagja úgy 
döntött, tárgyalásokat kezdenek globális e-kereskedelmi szabályok bevezetése 
érdekében. Az EU tárgyalási pozíciójának főbb elemei: 

❖ az e-szerződések és e-aláírások érvényességének garantálása 
❖ megerősített fogyasztóvédelem és a fogyasztók bizalmának erősítése az 

online környezet iránt 
❖ a határon átnyúló kereskedelem akadályainak lebontása 
❖ kényszerű adatlokalizációs követelmények kezelése a személyes adatok 

védelme mellett 
❖ a kötelező forráskód kiadásra vonatkozó követelmények betiltása 
❖ az elektronikus úton történő továbbításra vonatkozó vámok eltörlése 
❖ a telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó WTO elvek aktualizálása 
❖ a telekommunikációs és számítógépes szolgáltatásokhoz való piaci 

hozzáférés javítására vonatkozó elkötelezettség támogatása 
❖ a nyílt internet hozzáférés elvének alkalmazása 

 
Május 13-14-én Genfben megkezdődtek az egyeztetések és az EU reméli, hogy 
minél több WTO tag csatlakozik a folyamathoz. Könnyű és gyors eredmény nem 
várható, a legtöbb múltbeli kezdeményezés nem járt sikerrel a globális kereskedelem 
szabályainak megújítására, de az EU kitartóan próbálkozik.  A cél a támogató 
országok kritikus tömegének az elérése lehet, azonban például India nem 
csatlakozott az egyeztetéshez és Kína is csak fenntartásokkal. 
Bővebb információ, a vonatkozó jogszabályok megtalálhatók: 
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0031&from=EN 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN 
 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157880.pdf 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN
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