
  
  

 

A hírlevél tartalmából 

 
Megjelentek az országspecifikus ajánlások, a Bizottság tagállamoknak szóló, és a 
következő egy-másfél évre vonatkozó gazdaságpolitikai iránymutatásai.   
 
Az Unió 2020-as költségvetése 83 milliárd eurót irányoz elő a gazdaság 
fellendítésére és a regionális támogatásokra. 
 
Az Eurostat az ipari termelésre, a külkereskedelemre és a kiskereskedelemre 
vonatkozó adatokat tett közzé. 
 
A 2019. évi civil társadalmi díjra magánszemélyek és civil szervezetek 
pályázhatnak, többek között a nők vállalkozóvá válását segítő projektekkel.  
 
2019. július 1-től Finnország veszi át az EU Tanácsának elnökségét. Elnökségi 
programjuk a környezeti fenntarthatóságot helyezi a középpontba. A július 8-án 
Helsinkiben tartandó nyitó esemény fő attrakciója egy 10 méter magas, Kaisa Salmi 
által tervezett és ezer diák által újrahasznosított műanyagból készített barokk ruha 
lesz. A Fókuszban az Unió rovat betekintést ad a finn EU elnökség szakmai 
programjába.   
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További 
információk: 
 
https://ec.europa.e
u/info/publications/
2019-european-
semester-country-
specific-
recommendations-
council-
recommendations_
hu 
 

 HÍREK 

Az EU 2020. évi költségvetése 
Az Európai Bizottság 168,3 milliárd euró összegű uniós 
költségvetést javasol 2020-ra. Több mint 83 milliárd eurót 
terveznek a gazdasági növekedés fellendítésére, az európai 
régiók támogatására és a fiatalokat segítő programokra. A 
Horizont 2020 program keretében Európa-szerte 13,2 milliárd 
euró (2019-hez képest +6,4%) irányul a kutatásra és az 
innovációra, ezen belül - az európai szinten és globálisan gyors 
növekedési potenciállal rendelkező, magasan képzett 
innovátorok, kisvállalkozások és tudósok támogatása érdekében 
- az Európai Innovációs Tanács utolsó kísérleti szakaszára. 
Az Erasmus+ program keretében 2,8 milliárd eurót szánnak az 
oktatásra.  
255 millió eurót terveznek az európai védelmi ipari fejlesztési 
programra, hogy ösztönözzék az európai vállalkozások közötti 
együttműködést a védelmi vonatkozású termékek és 
technológiák fejlesztése céljából. 

 
 

További 
információk: 
 
https://ec.europa.e
u/info/about-
european-
commission/eu-
budget/documents/
annual-
budget/2020_en 
 

Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóság 
Új főigazgatót neveztek ki a Kereskedelmi Főigazgatóság 
(DG Trade) élére. Sabine Weyand június 1-én vette át a 
pozíciót. A német Weyand 1994 óta dolgozik az Európai 
Bizottságnál, több uniós biztos kabinetjében, majd a 
Főtitkárságon töltött be különböző pozíciókat.  2016 
márciusától a DG Trade főigazgató-helyettese volt, majd 
2016 októberétől a Brexit vezető tárgyalójának helyettese.  

További információk: 
 

http://ec.europa.eu/
trade/trade-policy-
and-
you/contacts/peopl
e/ 

 

Országspecifikus ajánlások 
Az európai szemeszter 2019. tavaszi csomagjának részeként a 
Bizottság előterjesztette 2019-es országspecifikus ajánlásait. 
Ezekben a következő 12–18 hónapra vonatkozóan 
gazdaságpolitikai iránymutatást nyújt minden uniós tagállamnak. 
Magyarország részére többek között az oktatás, az egészségügy, 
a munkaerőpiac, a szociális támogatások, az álláskeresési járadék 
vonatkozásában fogalmaztak meg ajánlásokat. Arra is felhívták az 
ország vezetőinek a figyelmét, hogy állítsák a beruházásorientált 
gazdaságpolitika középpontjába a kutatást és az innovációt, az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiagazdaságot és 
közlekedést, a hulladékgazdálkodási infrastruktúrát, valamint az 
energia- és erőforráshatékonyságot. Ez az első alkalom, hogy a 
kohéziós politikát összekapcsolják a gazdasági kormányzással, és 
az ajánlásokat figyelembe kell venni a 2021-27-es időszak 
operatív programjainak tervezésénél. 
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  A kereskedelem akadályai 
Június 17-én jelent meg az Európai Bizottság 
tanulmánya a kereskedelem és a befektetések 
útjában álló akadályokról. A jelentés megerősíti, 
hogy az európai vállalatok egyre több akadállyal 
találják szemben magukat a külföldi piacokon. 
A Bizottság 45 olyan új kereskedelmi akadályt 
azonosított, amelyeket 2018-ban EU-n kívüli 
országokban vezettek be, így összesen 425 
intézkedés van érvényben 59 országban, ami 
rekordmennyiségnek számít, és évente több 
milliárd euróba kerül az uniós vállalkozásoknak. 
 

További információk: 
 
http://trade.ec.europa.eu/do
clib/docs/2019/june/tradoc_
157929.pdf 

 

Második esély a vállalkozóknak 
A Tanács új szabályokat fogadott el a vállalkozások 
fizetésképtelenségéről. Az új uniós szabályok második esélyt 
biztosítanak a csődbe ment, ám tisztességes vállalkozóknak, és 
egyszerűbbé teszik a pénzügyi nehézségekkel küzdő, de 
életképes vállalkozások számára a megelőző szerkezetátalakítási 
keretek korai szakaszban történő igénybevételét a 
fizetésképtelenség megelőzése érdekében. 
Ezzel a jogalkotási folyamat véget ért. A tagállamoknak – a 
Hivatalos Lapban történő kihirdetéstől számítva – két év áll 
rendelkezésükre arra, hogy végrehajtsák az új rendelkezéseket. 
Megfelelően indokolt esetben azonban kérhetik a Bizottságtól a 
végrehajtási határidő egy évvel való meghosszabbítását. 
 
 
 
 

 
HÍREK 

További 
információk: 
 

https://data.co
nsilium.europa
.eu/doc/docum
ent/PE-93-
2018-
INIT/hu/pdf 
 

DESI index 2019 
Az Európai Bizottság közzétette a digitális gazdaság és 
társadalom fejlettségét mérő 2019-es mutatót (Digital 
Economy and Society Index-DESI). Azok a tagállamok, 
melyek a Digitális Egységes Piac Stratégiával összhangban 
ambiciózus célokat tűztek ki és ehhez forrásokat is 
rendeltek, relatíve gyors előrelépést értek el. Az EU 
legnagyobb gazdaságai nincsenek az élmezőnyben, ezért 
gyorsítani kell a digitális átállásukat. Az üzleti szférában 
egyre inkább teret nyer a digitalizáció, de az e-kereskedelem 
lassan növekszik. Ez utóbbi területen Írország, Hollandia, 
Belgium és Dánia jár az élen. Magyarország, Románia, 
Bulgária és Lengyelország fel kell, hogy zárkózzon. Az 
online csatornákon értékesítő kkv-k száma stagnál. 
A DESI-vel együtt megjelent a „nők a digitális gazdaságban” 
mutató is. Itt a legjobban Finnország, Svédország, Dánia és 
Luxemburg teljesít. 

 

További információk:  

 

https://ec.europa.eu/dig
ital-single-market/desi 
 
és 

https://ec.europa.eu/dig

ital-single-

market/en/women-ict 
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A műanyaghulladék megelőzése 
Megjelent az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
tanulmánya arról, hogyan áll a műanyaghulladék megelőzés 
Európában. A tanulmányban 173 már bevezetett vagy 
bevezetni tervezett intézkedést mutatnak be. A tanulmány 
megállapítja, hogy a műanyag újrahasznosítási kapacitások 
nem tartottak lépést a növekvő mennyiséggel, Európában a 
műanyaghulladéknak csak a 30%-át hasznosítják újra, 
ráadásul ez a tevékenység főleg Európán kívül történik.  A 
tanulmány 27 EU-tagállam, valamint Izland, Norvégia, Svájc, 
Törökország nemzeti és regionális programjainak elemzésére 
épül. 

További 
információk: 
 
https://www.eea.eu
ropa.eu/publication
s/preventing-
plastic-waste-in-
europe 

 

Eurostat adatok 
Az Eurostat megjelentette a kiskereskedelem, az ipari 
termelői árak és a nemzetközi kereskedelem 2019 áprilisi 
alakulására vonatkozó adatokat.  2019 márciushoz képest 
az ipari termelői árak enyhén csökkentek az eurózóna, nem 
változtak az EU28 területén. Az ipari termelői árak 
Belgiumban, Olaszországban és Svédországban 
csökkentek leginkább, míg a legjobban Dániában, 
Görögországban és Magyarországon növekedtek.  
A kiskereskedelemben az eladott árumennyiség enyhén 
csökkent mind az eurózóna, mind az EU-28 területén, 
ugyanakkor Magyarországon növekedett. 
Az EU-28 exportja 10,2%-kal növekedett 2018 áprilisához 
képest, az import 8,6%-kal nőtt, így a mérleg 1,4 milliárd 
euró többletet mutat, szemben a 2018-as 0,8 milliárd euró 
deficittel. 
 

További információk: 
 

https://ec.europa.eu/euros
tat/documents/2995521/9
829894/4-05062019-BP-
EN.pdf/7978d866-8300-
4098-afd7-6faefa1f9202 

 
https://ec.europa.eu/euros
tat/documents/2995521/9
827892/4-05062019-AP-
EN.pdf/1c962223-c85d-

49f0-89b3-4e6827ee2dbe 
 
https://ec.europa.eu/euros
tat/documents/2995521/9
832307/6-18062019-BP-
EN.pdf/7e00eb83-10a3-
4d77-b341-
1c7b6d94eadc 
 

Ipari stratégia 2030  
A 2030-as ipari stratégia megvalósításához szükséges 
képzettségekről szerveztek magas szintű konferenciát június 
19-20-án Brüsszelben. Az első napon azt vitatták meg a 
résztvevők, hogyan lehet tömegesen fejleszteni az európai 
munkaerő képzettségét, a második nap a jó gyakorlatok, a 
finanszírozási lehetőségek bemutatásáról szólt. Az előadások 
a konferencia honlapján elérhetőek.  

További információk: 

 

 
https://skills4industr
y.eu/ 
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További információk: 
  
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/c
oter-urban-rail-investments-next-
MFF.aspx 
 

2019. szeptember 11. 
Vasúti beruházások a városokban a 
következő többéves pénzügyi keret 
alatt 
Szervező: Régiók Bizottsága, UITP 
Helyszín: rue Belliard 99-101, 1040 
Brüsszel 

 

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

 

2019. július 17. 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság plenáris ülés 
Szervező: EGSZB 
Helyszín: Charlemagne Building, rue de 
la Loi 170, Brüsszel 

 

További információk: 
 
https://www.eitdigital.eu/conference/ 

 

2019. szeptember 10. 
EIT Digital – az erős digitális 
Európáért – éves konferencia 
Szervező: EIT – Digitális TIT 
Helyszín: The Egg, rue Bara 175, 1070 
Brüsszel 
 

 

ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
https://www.resourceefficient.eu/en/conf
erence 
 

2019. szeptember 25-26. 
Erőforrás hatékonyság és 
körforgásos gazdaság 
Szervező: EREK, Európai Bizottság 
Helyszín: BEL konferencia központ, 86 
C/3000 Avenue du Port 1000 Brüsszel 
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További információk:  
 
https://europa.eu/regions-and-cities/ 
 

2019. október 7-10. 
Régiók és városok európai hete 
Szervező: Európai Bizottság, Régiók 
Bizottsága 
Helyszín: the Square konferencia 
központ és egyéb brüsszeli helyszínek 

 

További információk: 
 
https://szakkepzesihet.hu/ 
 
https://ec.europa.eu/social/vocational-
skills-week/ 

2019. október 14-18. 
Európai Szakképzési Hét 
Szervező: Európai Bizottság és 
tagállami szervezetek 
Helyszín: Európában 

 

További információk: 
 
https://digitproject.eu/wp/2019/05/31/sav
e-the-date-digit-final-conference-on-
digital-footprint/ 

 

2019. október 24. 
Európai konferencia a digitális 
lábnyomról 
Szervező: Régiók Bizottsága, UITP 
Helyszín: rue Belliard 99-101, 1040 
Brüsszel 

 

 ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
https://edsce19.eu/ 
 
https://edsce19.eu/manufuture2019/ 

2019. október 1. 
Manufuture 2019 – fenntartható okos 
gyártás 
Szervező: Finn EU elnökség 
Helyszín: Helsinki, Finlandia Hall 

 

https://europa.eu/regions-and-cities/
https://szakkepzesihet.hu/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://digitproject.eu/wp/2019/05/31/save-the-date-digit-final-conference-on-digital-footprint/
https://digitproject.eu/wp/2019/05/31/save-the-date-digit-final-conference-on-digital-footprint/
https://digitproject.eu/wp/2019/05/31/save-the-date-digit-final-conference-on-digital-footprint/
https://edsce19.eu/
https://edsce19.eu/manufuture2019/


 

 

 
 
 

2019. évi civil társadalmi díj 
 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság meghirdette a 2019. 
évi civil társadalmi díjat. Az idei téma „A nők szerepének erősítése 
Európa társadalmában és gazdaságában”. Az Európai Unióban 

hivatalosan bejegyzett helyi, regionális, országos vagy uniós szinten tevékenykedő 
civil szervezet és magánszemély, vállalkozó is pályázhat. Már végrehajtott, illetve 
megvalósítás alatt álló kezdeményezésekkel vagy projektekkel lehet pályázni. A 
gazdaságot érintő témák: 

❖ a nők jelenlétének előmozdítása a hagyományosan férfiak által vállalt 
szakmákban, például a TTMM és az IKT-ágazatokban, illetve a nemi 
szegregációs minták elleni küzdelem az oktatásban, 

❖ a nők vállalkozói tevékenységének támogatása, a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása a döntéshozatalban, a nők gazdasági függetlenségének és a 
munka és a magánélet közötti egyensúly elérésének elősegítése, 

❖ a kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket, például az egyedülálló anyákat, a 
fogyatékkal élő nőket, migránsokat, etnikai kisebbségeket vagy alacsony 
képzettséggel rendelkező munkavállalókat érintő egyedi kihívások kezelése. 

Öt projektet díjaznak majd összesen 50 ezer euróval. A díjat 2019. december 12-én 
Brüsszelben adják át a nyerteseknek. 
 
 

 

 

 

 

H2020 – digitális biztonság pályázati felhívás 
 
Az SU-DS03-2019-2020 számú kiírás két területre fókuszál. Az egyik a 
magánszemélyek digitális biztonságát és adatvédelmét szolgáló új 
alkalmazások és technológiák kifejlesztése, a másik a kkv-k és 

mikróvállalkozások digitális biztonságát, az egymás közötti, valamint a nagy 
szolgáltatókkal történő tudásmegosztást elősegítő innovatív megoldások 
kidolgozása.  A kiírás teljes kerete 18 millió euró, egy projekt maximális 
költségvetése 3-5 millió euró lehet. A támogatási arány 70% (nem profit-orientált 
pályázó esetén 100%). Pályázatot minimum három eltérő országban található 
szervezet nyújthat be.  
 
                                                                               

 

 

 

PÁLYÁZAT 

További információk: 
 
https://www.eesc.europa.eu/hu/news-
media/press-releases/az-egszb-nagy-
hiru-civil-tarsadalmi-dija-2019-ben-nok-
tarsadalmi-szerepvallalasat-es-nemek-
kozotti-egyenlosegert-vivott 
 

Határidő:  
2019. szeptember 6., 10.00 brüsszeli idő 
szerint 

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opp
ortunities/topic-details/su-ds03-2019-
2020 
 

Pályázati határidő: 2019. augusztus 22.  
 

https://www.eesc.europa.eu/hu/news-media/press-releases/az-egszb-nagy-hiru-civil-tarsadalmi-dija-2019-ben-nok-tarsadalmi-szerepvallalasat-es-nemek-kozotti-egyenlosegert-vivott
https://www.eesc.europa.eu/hu/news-media/press-releases/az-egszb-nagy-hiru-civil-tarsadalmi-dija-2019-ben-nok-tarsadalmi-szerepvallalasat-es-nemek-kozotti-egyenlosegert-vivott
https://www.eesc.europa.eu/hu/news-media/press-releases/az-egszb-nagy-hiru-civil-tarsadalmi-dija-2019-ben-nok-tarsadalmi-szerepvallalasat-es-nemek-kozotti-egyenlosegert-vivott
https://www.eesc.europa.eu/hu/news-media/press-releases/az-egszb-nagy-hiru-civil-tarsadalmi-dija-2019-ben-nok-tarsadalmi-szerepvallalasat-es-nemek-kozotti-egyenlosegert-vivott
https://www.eesc.europa.eu/hu/news-media/press-releases/az-egszb-nagy-hiru-civil-tarsadalmi-dija-2019-ben-nok-tarsadalmi-szerepvallalasat-es-nemek-kozotti-egyenlosegert-vivott
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds03-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds03-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds03-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds03-2019-2020


 

 
 
 
 

Ifjúsági párbeszéd projektek 
 

Az Erasmus+ 3. kulcstevékenységének célja, hogy a demokratikus 
életben való aktív részvételre ösztönözze a fiatalokat. A projektek 
találkozók, konferenciák, konzultációk és események formájában 

valósulhatnak meg.  Transznacionális és országos projektek is kaphatnak 
támogatást. A fiataloknak a szervezésben is részt kell venni, az életkori korlát 13-30 
év.  Az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 

❖ nonprofit szervezet, egyesület, nem kormányzati szervezet 
❖ európai ifjúsági nem kormányzati szervezet 
❖ helyi vagy regionális közintézmény 

Egy projekt maximum 50 ezer euró támogatást kaphat, az uniós társfinanszírozás 
80%. 
 
  

 

 

 
 
 

Kereskedelem Közép-Amerika hat országával 
                          
                          Az EU – Közép-Amerika társulási megállapodást 2013-ban írták alá 

hat országgal (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panama és Salvador) és az Európai Bizottság megkezdte az 
eredmények, hatások értékelését. Jelenleg a kereskedelemhez 
kapcsolódó szabályok értékelésére vonatkozó ütemtervet lehet 
véleményezni.  

Az ütemterv tartalmazza a fő probléma meghatározást, a célokat. A vélemények 
beérkezése után a Bizottság elkészíti az értékelést és erről is konzultációt szervez a 
negyedik negyedévben. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2018-
5932036_en 
 

Véleményezési határidő: 2019. 
augusztus 30.  

 

 

 PÁLYÁZAT 

További információk: 
https://ec.europa.eu/programmes/eras
mus-plus/programme-guide/part-
b/three-key-actions/key-action-3/youth-
dialogue_en 

Pályázati határidő: 2019. október 1. 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5932036_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5932036_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5932036_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-3/youth-dialogue_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-3/youth-dialogue_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-3/youth-dialogue_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-3/youth-dialogue_en


 

 

       

Az Európai Unió Tanácsának finn elnöksége 
 
 

2019. július 1-től Finnország veszi át a soros EU elnökséget. Az EU 
elnöki tisztét betöltő tagállamok hármas csoportokban dolgoznak, az 
úgynevezett elnökségi trió egy közös programot készít. Ebben 

határozzák meg azokat a területeket és lényeges kérdéseket, amelyekre a 18 
hónapos időszak során kitüntetett figyelmet fordítanak. E közös program alapján a 
három ország mindegyike elkészíti részletes féléves tervét. A jelenlegi triót a román, 
a finn és a horvát elnökség alkotja.  
 
Finnországnak ez már a harmadik elnökségi ciklusa, így kellő tapasztalattal vág bele 
és egy költséghatékony, helyileg koncentrált elnökségre készül. Mottójuk a 
környezeti fenntarthatóság. A korábbi elnökségi események húsz helyszínen 
zajlottak Finnország-szerte, most Helsinkiben a Finlandia Hall ad majd otthont az 
informális miniszteri találkozóknak. 2006-ban 135 elnökségi eseményt szerveztek, 
most 90-et. Nem készítenek elnökségi szóróajándékokat, az erre szánt forrást olyan 
projektekre költik, melyekkel a repülőutak okozta károsanyag kibocsátást 
ellensúlyozzák. A találkozókon főleg digitális megoldásokat használnak nyomtatott 
anyagok helyett, továbbá csak organikus, helyi és szezonális finn élelmiszerekből 
készült ételeket szolgálnak fel. A palackozott vizet is száműzik. 
 

 
 
A trió programját az alábbi közös európai értékekre építette fel: 

❖ az emberi méltóság tisztelete  
❖ szabadság, demokrácia, egyenlőség  
❖ a jogállamiság és az emberi jogok tisztelete 

 
A hivatalos finn elnökségi program csak június 26-án jelent meg (június elején alakult 
meg az új kormány). Programjuk a „Fenntartható Európa – Fenntartható jövő” címet 
viseli és négy prioritás alá rendezi az elnökségi tevékenységeiket: 

❖ a közös értékek és a jogállamiság erősítése 
❖ egy versenyképesebb és társadalmilag befogadóbb Európa 
❖ az EU globális vezető szerepének erősítése a klímaváltozás elleni 

küzdelemben 
❖ az uniós állampolgárok biztonságának átfogó védelme 
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A tényleges munka az EU 2014-2019-es stratégia menetrendjének és főként az EU 
2018–2019. évi jogalkotási prioritásainak a gyakorlati megvalósítását, valamint a 
2019-24-es stratégia menetrendjének az előkészítését és végrehajtásának a 
megkezdését jelenti. A 2019-24-es stratégiai menetrendet 2019. május 9-én 
Nagyszebenben tárgyalták meg a tagállami vezetők és a júniusi Európai Tanácson 
fogadták el. 
 
Bármennyire tapasztalt is Finnország, nem lesz könnyű elnöksége, mert nem 
egyszerű dossziékat örökölt, illetve kezelnie kell az intézményi változásokat is. Az új 
összetételű Európai Parlament és az új Európai Bizottság, valamint az új Bizottság 
kinevezéséhez vezető folyamat mellett kellene előrelépést elérnie olyan fontos 
területeken, mint a következő többéves pénzügyi keret vagy a különböző uniós 
programok szabályai. Ráadásul a finn elnökség kell, hogy elkezdje a következő 
stratégiai menetrend átültetését is a tanácsi munkába. 
 
A többéves pénzügyi keret (MFF) tekintetében az Európai Parlament 2018. 
november 14. óta készen áll a tárgyalásokra, a Tanács még a saját tárgyalási 
pozícióját készíti. Amint ez elkészül, az állam és kormányfők, vagyis az Európai 
Tanács - bár hivatalosan nem szereplője a folyamatnak - fogja meghozni a döntést. 
Az állam- és kormányfők 2019 őszén dönthetnek, a Tanácsban át kell vezetni a 
megállapodásból eredő változásokat, így 2020 elején küldhetik meg újra az EP-nek a 
javaslatot. Mivel nem valószínű, hogy a tanácsi javaslat közel áll az EP 
álláspontjához, a két fél egyeztetésbe kezd majd. Ez előrevetíti, hogy késni fognak a 
szektor-programok és késve indulhat meg a programozás és végrehajtás is. Viszont 

ezt a feladatot már a horvát elnökségnek kell majd vezetnie. 
 
A kohéziós politika területén a közös rendelkezések, valamint a Kohéziós Alap és 
az ERFA rendelet vonatkozásában megszületett az Európai Parlament véleménye, 
azonban a Tanács és az EP közötti egyeztetés még hátra van. 
 
A Life programról és az InvestEU programról megszületett az ideiglenes 
megállapodás a Tanács és a Parlament között, a finn elnökségnek a végleges 
tanácsi jóváhagyást kell levezényelnie. A Horizont Európa programról részleges 
megállapodást ért el a Tanács és a Parlament, itt is sok még a tennivaló. 
 
Finnország a fenntartható növekedés és versenyképesség alatt az alábbiak 
szerint határozta meg 2019-24-es prioritásait és uniós elnökségét: 
 
Fenntartható növekedés - Egységes Piac  

❖ európai növekedési stratégia, a digitális gazdasággal összekapcsolt Egységes 
Piac, áttérés az alacsony szénigényű gazdaságra (klímapolitika)  

❖ szociális dimenzió - beleértve a digitális Európához szükséges átképzés és 
továbbképzés 
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Fenntartható növekedés - kereskedelem 

❖ ambiciózus nyílt és szabályokon alapuló kereskedelempolitika 
 
Biztonság 

❖ védelmi kezdeményezések megvalósítása, a NATO-val való együttműködés, 
nagyobb fókusz a hibrid fenyegetések és a befolyásolás területére  

 
A kutatás és innováció területén a következők a finn prioritások: 

❖ a K+F beruházások szintjének növelése a kitűzött cél elérése érdekében 
(GDP 3%-a) 

❖ a kutatási, oktatási és innovációs rendszerek koherens fejlesztése 
❖ a digitalizáció további elterjesztése az átláthatóság, a hatékonyság 

növelésével 
 
A város- és területfejlesztéshez kapcsolódó finn elnökségi prioritásokról és 
eseményekről június 14-én jelent meg az előzetes közlemény. A finn elnökség arra 
keresi majd a választ a következő hat hónapban, milyen, a digitalizáció kínálta 
innovatív megoldások segíthetik elő az életminőség növekedését, a fenntartható 
fejlődést a városokban, oly módon, hogy közben a gazdasági növekedés is 
erősödjön. Az elnökség honlapja és egyéb információk az alábbi linkeken érhetők el: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eu2019.fi/en/frontpage 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/en/pdf 
https://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/role-setting-eu-political-agenda/ 
https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/12/12/council-approves-the-eu-
s-legislative-priorities-for-2018-2019/ 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2309_hu.htm 
https://oascities.org/wp-content/uploads/2019/06/Announcement-FI-Presidency-on-Urban-and-
Territorial-Matters-Final.pdf 
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