
  
  

 

A hírlevél tartalmából 

 
Az Európai Parlament hét képviselőcsoportja megfogalmazta prioritásait, a 
kereskedelem két frakciónál is a kiemelt témák között szerepel. 
 
Az e-kereskedelem területén működő vállalkozások egy új online eszközt kaptak, 
ami megkönnyíti számukra a fogyasztók jobb tájékoztatását.  
 
Az Európai Bizottság értékelte az EU-USA kereskedelmi tárgyalásokon az elmúlt 
egy év alatt elért előrehaladást.  
 
A termelékenység és a munkaerőpiaci kereslet és kínálat közötti eltérés 
összefüggéseiről készült tanulmány. 
 
A COSME program keretében a turizmus területén tevékenykedő KKV-k 
kapacitásnövelésére lehet pályázni. 
 
A KKV-megbízotti hálózat felhívással fordult az új EP-hez és az ősszel érkező új 
uniós biztosokhoz - a részletek a Fókuszban az Unió rovatban olvashatók.  
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További 
információk: 
 
http://www.europar
l.europa.eu/news/e
n/headlines/prioriti
es/political-group-
priorities 

EU-Kanada csúcstalálkozó 
A 17. Európai Unió-Kanada csúcstalálkozón Cecilia Malmström 
kereskedelempolitikáért felelős biztos kiemelte, hogy a csaknem 
két éve hatályba lépett átfogó gazdasági és kereskedelmi 
megállapodás (CETA) konkrét bizonyítékokkal szolgál a nyitott 
kereskedelem kölcsönös előnyeiről. A 2017 szeptembere óta 
ideiglenesen alkalmazott EU–Kanada kereskedelmi 
megállapodásnak köszönhetően az EU és Kanada közötti 
kereskedelmi kapcsolatok egyre erősödnek. A Kanadába 
irányuló uniós export 2018-ban az előző 3 év átlagához képest 
összességében 15%-kal nőtt, ami még jobban erősítette az EU 
pozitív kereskedelmi mérlegét. Az exportnövekedés az ipari 
termékek – például a belső égésű motorok (több mint 100%), a 
villamos-motorkocsik és alkatrészeik (+87%), a bútorok (+21%), 
valamint a parfümök és kozmetikumok (+14%) – esetében volt a 
legjelentősebb.  
 

További 
információk: 
 
https://www.consili
um.europa.eu/med
ia/40403/final-
2019-joint-
declaration-
final.pdf 
 
https://ec.europa.e
u/trade/policy/coun
tries-and-
regions/countries/c
anada/ 

Az EP képviselőcsoportok prioritásai 
 Az Európai Parlament hét képviselőcsoportja megfogalmazta, 
milyen célkitűzések és prioritások mentén végzi majd munkáját az 
új parlamenti ciklusban. Két képviselőcsoport prioritásai között 
szerepel külön kiemelve a kereskedelem, ezek az Európai 
Néppárt és az Európai Konzervatívok és Reformerek. A 
munkahelyteremtés és a gazdaság, a versenyképesség és a 
növekedés több frakció prioritásai között is szerepel, ahogy a 
klímaváltozás elleni küzdelem is. Az EP a nyári szünet után 
szeptember 2-án kezdi a munkát. 

EU-USA kereskedelmi tárgyalások 
Az Európai Bizottság közzétette az EU és az Egyesült 
Államok közötti, 2018. július 25-i együttes nyilatkozat 
végrehajtásáról szóló jelentést, amely áttekintést nyújt az 
elért haladásról. Mind politikai, mind technikai szinten jelentős 
az előrelépés, például: 

❖ a cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatala 367%-kal 
növekedett az elmúlt egy évben, a szójababé 100%-
kal;  

❖ a megfelelőségértékelésről szóló horizontális 
megállapodásra irányuló tárgyalásokból már három 
forduló lezajlott; 

❖ a szabványok terén folytatott együttműködés 
tekintetében megtörtént a stratégiai ágazatokban 
folytatott együttműködés elmélyítésére vonatkozó 
uniós elképzelések bemutatása; 

❖ az EU és az Egyesült Államok kötelezettséget vállaltak 
a tisztességtelen piactorzító kereskedelmi 
gyakorlatok beazonosítására és kezelésére. 
 

További információk: 
 
 
 
 
 

https://trade.ec.eur
opa.eu/doclib/docs/
2019/july/tradoc_15
8272.pdf 
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EIT – stratégiai terv 
Az Európai Bizottság előterjesztette az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet (EIT) 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó 
stratégiai innovációs tervét. A terv a következő célokat 
tartalmazza: 

❖ a tudományos és innovációs társulások (TIT-ek) regionális 
hatásának növelése - több felsőoktatási intézményt, 
vállalkozást és kutatói szervezetet terveznek bevonni; 

❖ a felsőoktatás innovációs kapacitásának erősítése – az EIT 

750 felsőoktatási intézményt tervez hozzásegíteni ahhoz, 
hogy szakterületükön belül gazdasági tevékenységeket 
fejlesszenek ki. Az intézet különösen az alacsonyabb 
innovációs kapacitással jellemzett országokban tervez 
fellépni; 

❖ új TIT-ek létrehozása - az EIT keretében két új TIT jöhet 
létre, az első a kulturális és kreatív ágazatban 2022-ben, a 
második 2025-ben, a területet később határozzák meg.  

A javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is meg kell 
vitatnia és el kell elfogadnia.  
 
 
  EIT - konzultáció 

Az   Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 
2021–2027 közötti időszakra vonatkozó - fent 
részletezett - „Európa innovációs tehetségének és 
kapacitásának fellendítése” című stratégiai 
innovációs tervéről szóló határozati javaslatához 
várja az Európai Bizottság a véleményeket. A 
véleményezési határidő 2019. szeptember 5. 

  
 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/inf
o/law/better-
regulation/initiatives/co
m-2019-330_en 
 
 

További 
információk: 
 

https://ec.euro
pa.eu/educatio
n/policies/inno
vation-in-
education/the-
european-
institute-of-
innovation-
and-
technology-
eit_hu 
 

További információk:  

 

https://ec.europa.eu/inf
o/sites/info/files/econo
my-
finance/dp100_en.pdf 
 

 

 

Termelékenység - munkaerőpiaci kereslet és kínálat 
Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatóságának munkatársa tanulmányt készített a 
munkaerőpiaci kereslet és kínálat közötti eltérés és a 
termelékenység összefüggéseiről. A tanulmány az eltérést 
különböző dimenziókban vizsgálja (makrogazdasági 
dimenzió, a szakképzett munkaerő hiánya, az adott 
pozícióban túl- vagy alulképzett munkavállaló alkalmazása). 
A tanulmány végén javaslatokat fogalmaznak meg a 
munkaerő-átképzés és -továbbképzés vonatkozásában. 

 

 
HÍREK 
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Ipari termelés 

Az Eurostat közzé tette az ipari termelés 2019 májusi és 
júniusi alakulásáról szóló adatokat.  
2019 májusban áprilishoz képest 0,9%-kal növekedett az 
ipari termelés az eurózóna területén és 0,8%-kal az EU-28 
területén. 2019 májusában 2018 májusához viszonyítva 
0,5% és 0,4% a csökkenés. 
2019 júniusában májushoz képest 1,6%-kal csökkent az 
ipari termelés az eurózónában és 1,5%-kal az EU-28 
területén. 2018 júniusához képest 2,8% és 1,9% a 
csökkenés. 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/eurost
at/documents/2995521/10
030267/4-14082019-AP-
EN/9bb97c33-d430-4ca2-
a226-fc78033bd6e8 
 
 
https://ec.europa.eu/eurost
at/documents/2995521/99
68005/4-12072019-AP-
EN.pdf/9b50c6ca-012e-
4256-b402-a726b1ffd048 
 

Külkereskedelmi adatok 
Az Eurostat megjelentette az uniós (eurózóna és EU-28) 
külkereskedelmi forgalom 2019 májusi és júniusi alakulására 
vonatkozó első becsléseket.  Az EU-28 áruexportja 10,7%-
kal nőtt 2018 májusához viszonyítva, az import 6,1%-kal nőtt, 
7,8 milliárd euró többlettel zárt a mérleg. Az Unión belüli 
kereskedelem 3,5%-kal nőtt az előző évi adathoz képest. Az 
EU-28 vezető export és import partnere továbbra is az USA 
és Kína. Magyarország teljes exportja 7%-kal, teljes importja 
6%-kal növekedett 2018 májusához viszonyítva. Júniusban 
az EU-28 exportja 4,4%-kal, az importja 4,2%-kal csökkent 
az előző év júniusához viszonyítva. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/e
urostat/documents/29
95521/9984153/6-
16072019-AP-
EN.pdf/e8999e3e-
4a74-4399-b0a1-
aa5342ebde87 
 
https://ec.europa.eu/e
urostat/documents/29
95521/0/6-16082019-
AP-EN.pdf/755fd665-
8011-4fce-9c40-
3704775ed008 
 

 

 HÍREK 

Az EU 2020-as költségvetése 
Megszületett a megállapodás a 2020. évi uniós 
költségvetési tervezetre vonatkozó tanácsi álláspontról, ez 
szolgál majd az elnökség megbízatásaként az Európai 
Parlamenttel folytatandó tárgyalásokhoz. A megállapodás 
alapján növekedés várható a Horizont 2020 keretprogram 
(12,8 milliárd EUR, azaz +3,73%), az Erasmus+ (2,8 
milliárd EUR, azaz +2,49%), továbbá a KKV-kat és a 
vállalkozói szellemet előmozdító COSME program 
rendelkezésére álló forrásoknál. A 2020. évi 
költségvetésben a legnagyobb növekedést az európai 
műholdas navigációs rendszereknél (EGNOS és Galileo: 
1,2 milliárd EUR, azaz +74.75%), az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz energetikai ágánál (1,2 
milliárd EUR, azaz +24,94%) és az Európai Szolidaritási 
Testületnél (166 millió EUR, azaz +15,88%) lehet 
megfigyelni. 

További információk: 
 
https://www.consilium.e
uropa.eu/hu/press/press
-
releases/2019/07/10/20
20-eu-budget-council-
agrees-its-position/ 
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Szabadkereskedelmi megállapodások – 
felmérés 

A Régiók Bizottsága Gazdaságfejlesztési Szakbizottsága 
(ECON) és az Eurochambres közösen mérik fel a helyi 
szereplők és a KKV-k szükségleteit és igényeit a 
szabadkereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban. A 
regionális- és helyi hatóságok, valamint a kereskedelmi 
kamarák véleményét várják. A kérdőív az Unió valamennyi 
hivatalos nyelvén elérhető. A felmérés eredményét egy 
Régiók Bizottsága - Eurochambres közös munkaértekezleten 
ismertetik novemberben, továbbá az EU 
kereskedelempolitikájának kihívásairól és a kereskedelmi 
megállapodások KKV-k számára kínált lehetőségeiről 
készülő RéB véleményhez is felhasználják. A kérdőívet 2019. 
október 15. éjfélig lehet kitölteni. 

 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/e
usurvey/runner/2019
SurveyTradeImpleme
ntation?_cldee=bWF
0eWFzaWdAYnVkYX
Blc3QuZXU%3d&reci
pientid=contact-
e9a9bfbbbefde61180
dc005056a00920-
5aef0faf5c9b49aba45
e0f064efda5fe&esid=
2c70e92b-a1be-
e911-8116-
005056a043ea 
 
 

 
HÍREK 

E-kereskedelem  
Az európai üzleti közösség kifejlesztett egy, az 
online vásárlások esetén a fogyasztók jobb 
tájékoztatását szolgáló eszközt.  A vállalkozások 
gyakorlati példákon át követhetik, hogy a vásárlási 
folyamat során melyik szakaszban, milyen tartalmú 
és formájú információt nyújtsanak ahhoz, hogy a 
vásárlók könnyen átlátható és érthető tájékoztatást 
kapjanak. A kezdeményezéshez számos 
szervezet, köztük az Eurochambres is csatlakozott 
és vállalta, hogy segíti az eszköz megismertetését 
az érintett vállalkozásokkal. Az Európai Bizottság   
iránymutatást tett közzé a tisztességtelen 
szerződési feltételekről szóló irányelv kapcsán, 
ezzel is segítve a területen működő vállalkozásokat 
és a felügyeleti szerveket. 
 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/info/si
tes/info/files/sr_informatio
n_presentation.pdf 
 
és 
 
https://ec.europa.eu/info/si
tes/info/files/uctd_guidanc
e_2019_en_0.pdf 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation?_cldee=bWF0eWFzaWdAYnVkYXBlc3QuZXU%3d&recipientid=contact-e9a9bfbbbefde61180dc005056a00920-5aef0faf5c9b49aba45e0f064efda5fe&esid=2c70e92b-a1be-e911-8116-005056a043ea
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sr_information_presentation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sr_information_presentation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sr_information_presentation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/uctd_guidance_2019_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/uctd_guidance_2019_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/uctd_guidance_2019_en_0.pdf


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információk: 
  
https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/events/upcoming-
events/european-research-and-
innovation-days_en 
 

2019. szeptember 24-26. 
Európai kutatási és innovációs 
napok 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Kanal Centre Pompidou   
Brüsszel 
weben is követhető az esemény 

 

További információk: 
 
https://mailchi.mp/9626fef8a25f/making
citieswork?utm_source=JPI+Urban+Eu
rope+Quarterly+Newsletter&utm_camp
aign=76e513dd4b-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_03_08_
47&utm_medium=email&utm_term=0_
2bb048c51e-76e513dd4b-
75418857#CoM 
 

2019. szeptember 6-11. 
Making Cities Work – Működő 
városok-mit gyártsanak a 
városokban? konferencia és kiállítás 
Szervező: Cosmopolis városi 
kutatóintézet 
Helyszín: Brüsszel 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-
2020-environment-resources-information-
days 
 

 

2019. szeptember 16-17. 
H2020 – Éghajlatváltozás, környezet, 
erőforrás-hatékonyság és 
nyersanyagok társadalmi kihívás 
2020-as pályázati információs napok 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel 
 

 ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
https://www.resourceefficient.eu/en/confe
rence 
 

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 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://mailchi.mp/9626fef8a25f/makingcitieswork?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=76e513dd4b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_03_08_47&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-76e513dd4b-75418857#CoM
https://mailchi.mp/9626fef8a25f/makingcitieswork?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=76e513dd4b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_03_08_47&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-76e513dd4b-75418857#CoM
https://mailchi.mp/9626fef8a25f/makingcitieswork?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=76e513dd4b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_03_08_47&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-76e513dd4b-75418857#CoM
https://mailchi.mp/9626fef8a25f/makingcitieswork?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=76e513dd4b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_03_08_47&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-76e513dd4b-75418857#CoM
https://mailchi.mp/9626fef8a25f/makingcitieswork?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=76e513dd4b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_03_08_47&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-76e513dd4b-75418857#CoM
https://mailchi.mp/9626fef8a25f/makingcitieswork?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=76e513dd4b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_03_08_47&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-76e513dd4b-75418857#CoM
https://mailchi.mp/9626fef8a25f/makingcitieswork?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=76e513dd4b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_03_08_47&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-76e513dd4b-75418857#CoM
https://mailchi.mp/9626fef8a25f/makingcitieswork?utm_source=JPI+Urban+Europe+Quarterly+Newsletter&utm_campaign=76e513dd4b-EMAIL_CAMPAIGN_2019_07_03_08_47&utm_medium=email&utm_term=0_2bb048c51e-76e513dd4b-75418857#CoM
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-environment-resources-information-days
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-environment-resources-information-days
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-environment-resources-information-days
https://www.resourceefficient.eu/en/conference
https://www.resourceefficient.eu/en/conference


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

További információk:  
 
https://europa.eu/regions-and-cities/ 
 
Július 8-án megnyílt a regisztráció. 
 

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: 
 
http://www.acrplus.org/en/activities/acr-
projects/2-content/771-european-week-
for-waste-reduction-project 

 

2019. november 16-24. 
Európai hulladékcsökkentési hét 
Szervező: ACR+ és tagállami 
szervezetek 
Helyszín: Brüsszel és tagállamok 

 

További információk:  
 
https://www.sbra.be/en/content/sustaina
ble-business-models-circular-
bioeconomy 
 

2019. szeptember 23. 
Fenntartható üzleti modellek a 
körforgásos biogazdaságban 
Szervező: Slovenian Business and 
Research Association 
Helyszín: Szlovénia EU Állandó 
Képviselete, rue du Commerce, 1000 
Brüsszel 

 

 

ESEMÉNYEK 

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/
http://www.acrplus.org/en/activities/acr-projects/2-content/771-european-week-for-waste-reduction-project
http://www.acrplus.org/en/activities/acr-projects/2-content/771-european-week-for-waste-reduction-project
http://www.acrplus.org/en/activities/acr-projects/2-content/771-european-week-for-waste-reduction-project
https://www.sbra.be/en/content/sustainable-business-models-circular-bioeconomy
https://www.sbra.be/en/content/sustainable-business-models-circular-bioeconomy
https://www.sbra.be/en/content/sustainable-business-models-circular-bioeconomy


 

 

 
COSME – turizmus - KKV-k 

 
A COS-TOURCOOP-2019-3-01 GRO/SME/19/C/077 referencia számú 
pályázati kiírás célja a fenntartható turizmus és a turisztikai ágazatban 
működő KKV-k kapacitásának fejlesztése a nemzetközi/határon 

átnyúló tapasztalatcserén és tudástranszferen keresztül. A kiírás teljes kerete 5 millió 
euró, egy pályázó konzorcium maximum egymillió eurót kaphat, az uniós 
társfinanszírozás maximum 75%. Egy konzorcium minimum öt, maximum tíz tagból 
állhat, melyek legalább öt programországot lefednek. A pályázó szervezetek többek 
között kamarák, a turizmus vagy a képzés területén aktív KKV-k lehetnek. Egy 
konzorcium a képzéseket, tapasztalatcserét és a közvetlen pénzügyi támogatást 
legalább 60, minimum három különböző programországban működő, a turizmus 
területén tevékenykedő KKV-nak kell, hogy szervezze.  
 
 
 

 

 

 

 

H2020 – „Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” 
 
A DT-ICT-09-2020 referencia számú pályázati kiírás (a vidék 
gazdaságának erősítése az ágazatok közötti digitális szolgáltatási 
platformok által) olyan nagyszabású kísérleti projekteket támogat, melyek 

hatékony és rugalmas területeken átnyúló alkalmazásokat fejlesztenek ki és 
tesztelnek. A területek: közszolgáltatások, logisztika, oktatás, turizmus, egészségügy, 
gondozás. A pályázat keretösszege 30 millió euró, egy konzorcium maximum 15 
millió euró támogatást kaphat. A pályázó konzorcium minimum három különböző EU 
tagállamban vagy H2020 társult országban található jogi személyiséggel rendelkező 
szervezetből kell, hogy álljon. A pályázat elkészítésénél arra is figyelni kell, hogy az 
értékelési kritériumok között szerepel az alkalmazás révén a vállalkozásoknak, 
nevezetesen a KKV-knak megnyíló új lehetőségek (új piaci szegmens megnyitása, új 
üzleti lehetőségek stb.) nyújtása. Az uniós támogatás 70%, illetve nem profitorientált 
szervezetek esetében 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/oppor
tunities/topic-details/cos-2019-3-01; 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/ 
 

Pályázati határidő: 2020. április 22.           
 

 PÁLYÁZAT 

Határidő:  
2019. október 24. 17.00 óra 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-09-2020;freeTextSearchKeyword=DT-ICT-09-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-ict-09-2020;freeTextSearchKeyword=DT-ICT-09-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


 

 

       

A KKV-megbízotti hálózat felhívása 
 

 
A KKV-megbízottat 2001 decemberében nevezték ki a Bizottság 
szervezeti egységein belül abból a célból, hogy fokozza a kis- és 
középvállalkozásokkal (KKV) és képviseleti szerveikkel történő 

eszmecserét, és biztosítsa a KKV-k szükségleteinek EU politikákban, programokban 
és jogszabályokban történő, megfelelő figyelembevételét. A megbízott munkájával 
hozzájárul a Bizottság egészében megjelenő, jobban összehangolt és „KKV-barát” 
megközelítés kialakításához. Munkáját tagállami delegáltak segítik. 2011-ben alakult 
meg a hálózat, minden tagállam egy képviselőt delegált.  A tagállami megbízott 
feladata egyrészt az Európai kisvállalkozói intézkedéscsomag (SBAE) 
megvalósításának a tagállamban történő levezetése, másrészt annak biztosítása, 
hogy a közösségi jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos nemzeti jogalkotás 
tartsa tiszteletben a „Gondolkozz először kicsiben!” elvet. A jelenlegi KKV-megbízott 
Elżbieta Bieńkowska a belső piacért, ipar- és vállalkozáspolitikáért, valamint KKV 
ügyekért felelős biztos. A hálózat az idén kezdődő következő intézményi ciklust új 
esélynek tartja a KKV szakpolitika megerősítésére. Megfogalmazták, mit várnak az új 
törvényhozási ciklusban az új Bizottságtól annak érdekében, hogy javuljon a KKV-kat 
támogató üzleti környezet és ténylegesen érvényesüljön a „Gondolkozz először 
kicsiben!” elv. A felhívás három fejezet köré rendezte a javaslatait, az alábbiak 
szerint: 
 
 

I. Egy új, támogató kisvállalkozói szakpolitikai keret létrehozása az EU-
ban 

 
Az új keretnek a „Gondolkozz először kicsiben!” elv konzisztens és szisztematikus 
végrehajtására kell fókuszálnia. A kisvállalkozásokat célzó szakpolitikát horizontális 
ügynek, valamennyi szakpolitikai területet (belső piac, iparpolitika, kutatás és 
innováció, munkaügy, pénzügyek, energiapolitika, környezetvédelem, állami 
támogatások, kereskedelempolitika) átfogónak kell tekinteni és ekként kezelni. A 
szubszidiaritás és az arányosság elvét teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Az új 
szakpolitikai keretet a hálózat szerint öt pillérre kell építeni, ezek: 
 

❖ A „Gondolkozz először kicsiben!” elv és a jobb szabályozás 
 

❖  Vállalkozás és innováció 
 

❖  Készségek és digitalizáció 
 

❖  A kisvállalkozások finanszírozáshoz való hozzájutása 
 

❖  A piaci hozzáférés – egységes és nemzetközi piac 
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II. Az új Bizottság struktúrájában és szervezetében jelenjen meg a 

kisvállalkozói szakpolitika és javuljon az EU szakpolitika 
kisvállalkozók irányába történő kommunikációja  

 
A hálózat arra hívja fel az új Bizottságot, hogy jelenjen meg a bizottsági struktúrában 
a kisvállalkozói szakpolitika és legyen olyan uniós biztos, akinek a kisvállalkozói 
üzleti környezet javítása a feladata. A Bizottságnak biztosítania kell az integrált, 
koherens és jövőorientált megközelítést és a „Gondolkodj előbb kicsiben!” elv 
szisztematikus és konzisztens végrehajtását. Arra is felhívják a Bizottságot, jobban 
hasznosítsa a meglévő struktúrákat és szerveket, például a KKV-közgyűlést és a 
KKV-megbízotti hálózatot, és hogy már a korai fázisban vonja be a jogalkotásba az 
érintett szereplőket. Javasolják a meglévő eszközök, tevékenységek, platformok és 
formációk felülvizsgálatát és azoknak az erősítését, amelyek hatékonyak, európai 
hozzáadott értéket nyújtanak, a többit véleményük szerint meg kell szüntetni.  Az 
uniós szakpolitika vállalkozások felé történő jobb kommunikációja és egy KKV 
fókuszú, minden hasznos információt tartalmazó bizottsági weboldal vagy publikus 
adatbázis szintén a javaslatok között szerepel. 
 

III. A KKV-megbízotti hálózat mandátumának megújítása és 
megerősítése 

 
A hálózat rendelkezésre áll egy új, előremutató, uniós kisvállalkozói szakpolitikai 
keretrendszer elkészítéséhez és arra kéri a Bizottságot, hogy a következő intézményi 
ciklusban is támaszkodjon a hálózatra, mint egy magasszintű szakértői, tanácsadó 
csoportra. 
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http://www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=8258 
 
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-
envoys_en 
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