
  
  

 

 

 

 

 

 Ecuador csatlakozik az EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodáshoz  

Környezetvédelmi díj a „zöld” üzleti megoldásokkal előálló európai vállalkozásoknak  
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Az Európai Bizottság uniós szintű 
 társaságiadó-reformot javasol 

Az Európai Bizottság bejelentette arra vonatkozó terveit, hogy átalakítsa a 
vállalatok adóztatását az egységes piacon, és ezáltal növekedésbarát és 
tisztességes társaságiadó-rendszert hozzon létre. A vállalkozásoknak elég 
lesz egyetlen szabályrendszert alkalmazniuk, és valamennyi uniós 
tevékenységük vonatkozásában egyetlen adóbevallást benyújtaniuk hazai 
adóhatóságaikhoz. A közös konszolidált társasági adóalap (KKTA)  
szabályainak való megfelelésre fordított időt éves szinten várhatóan 8 %-kal, a 
leányvállalat létrehozásához szükséges időt pedig akár 67 %-kal fogja 
csökkenteni, így a vállalkozások – köztük a kkv-k – könnyebben tudják majd 
elindítani külföldi tevékenységüket. 

További 
információk: 

http://europa.eu/r
apid/press-
release_IP-16-
3471_hu.htm 
 

Az EU növeli a mikrovállalkozók támogatását 
Az Európai Beruházási Alap (EBA), az Európai Bizottság és a 
mikrofinanszírozási szolgáltatók együttműködésének célja, hogy 
a „Progress mikrofinanszírozási eszköz” és a „Foglalkoztatás és a 
szociális innováció európai uniós programja (EaSI)” keretében 1 milliárd 
eurót meghaladó mikrofinanszírozási hitelt mozgósítson a mikrohitel-
igénylők számára. A hitelfelvevők célcsoportját a munkanélküli 
mikrovállalkozók, a fiatal önfoglalkoztatók, a kisebbségi csoportok, a nők 
és a vidéki közösségek alkotják. Az EBA nem nyújt közvetlen pénzügyi 
támogatást a vállalkozásoknak és a mikrohitel-igénylőknek, hanem a 
végrehajtáshoz helyi pénzügyi közvetítőket vesz igénybe. 

További információk: 

http://europa.eu/rapid/pres
s-release_IP-16-
3550_hu.htm 
 

Ecuador csatlakozik az  
EU–Kolumbia/Peru kereskedelmi megállapodáshoz 

A megállapodás értelmében valamennyi ipari és halászati termék 
vonatkozásában megszűnnek a vámok, fokozódik a mezőgazdasági 
termékek piacra jutása, javul a közbeszerzéshez és a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés, valamint tovább csökkennek a kereskedelem technikai 
akadályai. A megállapodás teljes körű végrehajtását követően az uniós 
exportőrök évente legalább 106 millió euróval, míg az ecuadori exportőrök 
akár 248 millió euróval kevesebb vámot fognak fizetni. Az előnyök az EU 
számára is jelentősek lesznek. Könnyebben jutnak majd piacra az uniós 
mezőgazdasági termékek, valamint hozzávetőleg 100 uniós földrajzi 
árujelző élvez majd védelmet az ecuadori piacon.  

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-3615_hu.htm 
 

A gazdasági hatás 
értékelése: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2016/september/tradoc_15
4964.pdf 

 

Környezetvédelmi díj a  
„zöld” üzleti megoldásokkal előálló európai vállalkozásoknak 

Az Európai Bizottság az Európai Vállalkozások Környezetvédelmi Díjával 
jutalmazza azon vállalkozásokat, amelyek – bármilyen ágazatról is legyen szó – 
élen járnak az ökoinnovációs módszerek alkalmazása és az ökoinnovációs 
termékek előállítása terén. Az idei hat nyertest - köztük a magyarországi Katica 
Tanya élményközpontot - október 27-én az észtországi Tallinnban hirdették ki. 21 
országból összesen 148 vállalkozás szállt versenybe a díjért, amellyel olyan 
vállalkozások munkásságát ismerik el, amelyek az anyagok és az energia 
hatékony felhasználásával intelligensebb termékeket és szolgáltatásokat 
fejlesztenek ki, s hozzájárulnak ezzel a gazdaság innovatívvá és fenntarthatóvá 
tételéhez. 
 

További 
információk: 

http://europa.eu/ra
pid/press-
release_IP-16-
3538_hu.htm 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_hu.htm
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2016. őszi gazdasági előrejelzés:  
szerény mértékű növekedés a nagy kihívások idején 

Az európai gazdaság továbbra is visszafogott ütemben növekszik majd, 
mivel a közelmúltbeli munkaerő-piaci eredményeket és a növekvő 
lakossági fogyasztást ellensúlyozza a növekedés útjában álló számos 
hátrálható tényező és a támogató tényezők gyengülése. 2018-ban 
továbbra is a lakossági fogyasztás jelenti majd a növekedés fő 
mozgatórugóját; a foglalkoztatási szint várható további növekedése és 
a bérszínvonal enyhe emelkedése ugyancsak élénkíti majd a 
fogyasztást. A hitelfelvételi költségek ezután is támogatják majd a 
növekedést a rendkívül alkalmazkodó monetáris politikának 
köszönhetően. 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-3611_hu.htm 

 

További információk: 
http://ec.europa.eu/euro
stat/documents/2995521
/7721397/4-07112016-
AP-EN.pdf/e9afcc36-
253f-4bdc-b643-
35dc18bb5dc4 
 

Kiskereskedelem: az EU ötödik legerősebb adata a magyar 
Az Eurostat jelentése szerint az augusztusi 2,6 százalék után 
szeptemberben 2,2 százalékkal nőtt éves összevetésben a 
kiskereskedelmi forgalom (naptárhatással kiigazított) volumene az 
Európai Unióban. Az Eurostatot tájékoztató tagállamok közül a 
legütemesebb, 15,2 százalékos éves szintű növekedést Luxemburgban 
regisztrálták, Romániában 9,7, Lengyelországban 8,6, Litvániában 7,6 
százalékkal nőtt a volumen. Az 5,1 százalékos magyar adat az ötödik 
legerősebb. Visszaesést Belgiumban (mínusz 3,2 százalék), 
Németországban (mínusz 0,4 százalék) és Szlovéniában (mínusz 0,1 

százalék) regisztráltak.  

 
HÍREK 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_IP-16-
3500_hu.htm 
 

 

Az Európai Bizottság 2017-es munkaprogramja 
Az Európai Bizottság minden évben munkaprogramot fogad el, amely 
meghatározza a következő tizenkét hónap során végrehajtandó 
intézkedéseket. A munkaprogram tájékoztatást nyújt a nyilvánosság és 
a társjogalkotók számára az új kezdeményezések előterjesztésére, a 
függőben lévő javaslatok visszavonására és a meglévő uniós 
jogszabályok felülvizsgálatára irányuló politikai 
kötelezettségvállalásainkról. A munkaprogram 21 fő kezdeményezést, 
valamint 18 új REFIT-javaslatot tartalmaz a hatályos uniós jogszabályok 

minőségének és hatékonyságának javítása érdekében.  

Magyarország a 7. helyen a közlekedési eredménytáblán 
Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az „Uniós közlekedési 
eredménytábla” 2016-os kiadását, ami a tagállamok teljesítményét 
hasonlítja össze a közlekedés minden aspektusát lefedő 30 kategóriában. 
Az eredménytábla szerint Magyarország nagyot lépett előre a tagállamok 
listáján. Általánosságban elmondható, hogy bármely közlekedési eszköz 
tekintetében sokat nőtt a felhasználói elégedettség. A légi közlekedésben 
nyújtott szolgáltatások területén Magyarország az EU 5 legjobbja között 
van. Összességében a 7. helyet érte el az uniós tagállamok rangsorában. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/hu
ngary/news/20161028-
traffic_hu 
 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3611_hu.htm
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További információk: 
http://europa.eu/newsroom/events/internationa
l-product-safety-week_en 

 

2016. november 14-18. Brüsszel 
A termékbiztonság európai hete 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszínek: további információk hamarosan 

 

Program és további információk: 
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexm
ail&um_medium=e-
mail&utm_campaign=TD+13+09+16&ut
m_content=Registration 
 

2016. november 26. Brüsszel 
Vita a digitális egységes piacban  

rejlő lehetőségekről  
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszínek: Egmont Palace 

 

További információk:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?it
em_id=8915&lang=en 
 
Kontakt: 
grow-eip-raw-materials@ec.europa.eu 
 

2016. november 28 - december 2.  Brüsszel 
Nyersanyagok európai hete  
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Sheraton Hotel,  
Place Charles Rogier 3  

 

További információk:  
http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?ite
m_id=8959&lang=en 
 

2016. november 29. 8:30-17:30 Brüsszel 
Európai Turizmus Nap 2016  
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Crowne Plaza Hotel, Rue Gineste 3  
 

További információk:  
marcella.rodriguez@amway.com 

 2016. november 17. 8:00 – 9:30 Brüsszel 
A mikro vállalkozásoké a jövő? 

Szervező: Amway 
 Helyszín: Európai Parlament, 60 rue Wiertz 

 

További információk: 
https://magic.piktochart.com/output/1731
3623-how-to-improve-the-investment-
horizons-of-european-business 
 

2016. november 30. 11:00 – 17:00 Brüsszel 
Hogyan növeljük a vállalkozások „horizont-

befektetéseit”? 
Szervező: Eurochambres 

Helyszínek: TOBB Brussels, Avenue de l'Yser 5 
 

http://europa.eu/newsroom/events/international-product-safety-week_en
http://europa.eu/newsroom/events/international-product-safety-week_en
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexmail&um_medium=e-mail&utm_campaign=TD+13+09+16&utm_content=Registration
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexmail&um_medium=e-mail&utm_campaign=TD+13+09+16&utm_content=Registration
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexmail&um_medium=e-mail&utm_campaign=TD+13+09+16&utm_content=Registration
http://thinkdigital.eu/?utm_source=flexmail&um_medium=e-mail&utm_campaign=TD+13+09+16&utm_content=Registration
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8915&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8915&lang=en
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http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8959&lang=en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8959&lang=en
mailto:didem_balcioglu@amway.com
https://magic.piktochart.com/output/17313623-how-to-improve-the-investment-horizons-of-european-business
https://magic.piktochart.com/output/17313623-how-to-improve-the-investment-horizons-of-european-business
https://magic.piktochart.com/output/17313623-how-to-improve-the-investment-horizons-of-european-business


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

További információk: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en
&catId=88&eventsId=1125&furtherEvents=ye
s 

 

2016. december 5-9. Brüsszel 
Szakképzés Európai Hete 2016 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszínek: számos európai helyszínen 

 

További információk: 
http://ec.europa.eu/eip/ageing/events/europe
an-summit-innovation-active-and-healthy-
ageing-transforming-future-health-and-
care_en 

 

2016. december 5-8. Brüsszel 
Uniós csúcstalálkozó: Innováció az aktív és 

egészséges időskor szolgálatában 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszínek: Square-Brussels Meeting Centre 
Mont des Arts - Kunstberg 

 

További információk:  
http://ictprofessionalism.eu/conference-
programme/ 

 
2016. december 6. 9:00 – 16:30 Brüsszel 

Készségek fejlesztése az IKT területén 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Thon Hotel EU, Rue de la Loi 75 
 

További információk:  
http://clusterconference2016.eu/ 

 2016. december 1-2. Brüsszel 
Európai klaszter konferencia 2016 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Crowne Plaza - Le Palace,  

Rue Gineste 3 
 

További információk:  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.event
s-and-activities-your-europe-your-say-2017 
 

Regisztráció: 
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-
ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html 

 

2017. március 30-31. Büsszel 
Your Europe, Your Say 2017 

Szervező: Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) 

Helyszín: EGSZB, 99 Rue Belliard 
 

További információk:  
http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cf
m?id=1562 2016. december 12. 9:30 – 17:30 Brüsszel 

Export Control Forum 2016 
Szervező: Európai Bizottság 

Helyszín: Congress Centre Albert Borschette, 
rue Froissart 36 

 

ESEMÉNYEK 
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H2020 projektek konzorciumai által meghirdetett versenypályázati kiírások 
 
A Horizont 2020 IKT projektek rendszeresen publikálnak tudásközpontok és KKV-k együttműködését, 
technológia transzfert, kísérleti infrastruktúrák hasznosítását, IKT technológiákra épülő ökoszisztémák 
fejlesztését támogató versenypályázatokat. A versenypályázatok a H2020 Participant Portálon vagy a 
projektkezdeményezések weboldalain kerülnek publikálásra.  
 
Az Internet of Things - European Platforms Initiative projektcsokor hét ilyen IoT projektet fog össze, 
közös céljuk az európai IoT ökoszisztéma növekedésének ösztönzése. A projektek számos ágazatot 
céloznak (pl. intelligens épületek és városok, környezet, energia, élelmiszer, egészségügy/életvitel, 
kereskedelem, gyártás, logisztika, közlekedés stb.) A hét projekt 5.5 millió euró 
értékű versenyfelhívás-sorozatot indít az elkövetkező hónapok során. A tényleges beadási határidőt a 
felhívások hivatalos oldalai közlik: 
 

2016.10.14 - 2017.01.13: INTER-IoT felhívás: http://www.inter-iot-project.eu/open-call 

2016.11.30 - 2017.02.28: symbIoTe felhívás: https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/ 
2017.02.01 - 2017.03.31: TagItSmart! felhívás: http://www.tagitsmart.eu/ 
2017.04.01 - 2017.június: BIGIoT felhívás: http://big-iot.eu/index.php/open-calls/ 
2017.06.01 - 2017.08.01: bIoTope felhívás: http://biotope.cs.hut.fi/index.php/events/category/open-calls/ 
2017.09.01 - 2018. április: Agile felhívás: http://agile-iot.eu/ 
2017.09.01 – 2017. október: TagItSmart! felhívás: http://www.tagitsmart.eu/ 
2017.10.31 - 2018. február: symbIoTe felhívás: https://www.symbiote-h2020.eu/index.php/open-calls/ 
2018.01.01 - 2018.03.31: Vicinity felhívás: http://vicinity2020.eu/ 
  
További információk: 

http://www.h2020.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/h2020-projektek-
161024?objectParentFolderId=9383 
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A CETA előnyei az uniós vállalkozások számára 

 
A 2016. október 30-án megrendezett EU–Kanada 

csúcstalálkozón aláírták a Kanada és az Európai Unió között 

létrejött átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodást 

(CETA) Brüsszelben. A várakozások szerint a CETA a vámok, 

illetve a gazdasági kapcsolatok további mélyítését hátráltató 

más akadályok lebontása révén elősegítené a növekedést és a 

munkahelyteremtést az Európai Unióban és Kanadában is. Az 

ellenzők szerint ugyanakkor az egyezmény általános 

deregulációt von majd maga után, és korlátozza a nemzeti 

kormányok mozgásterét. 

 

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy az Európai Unió véleménye szerint milyen előnyökben 

részesülhetnek majd az uniós vállalkozások a CETA megállapodásnak köszönhetően.  

 

500 MILLIÓ EURÓ ÉRTÉKŰ VÁMOK ELTÖRLÉSE ÉVENTE  

A CETA kézzelfogható előnyöket kínál az európai vállalkozások számára azzal, hogy 

megszünteti a vámok 99 százalékát – a legtöbb esetben már a megállapodás 

hatálybalépésekor. A megállapodás alkalmazásának első napjától kezdve Kanada 

400 millió euró értékben törli el az EU-ból származó árukra kivetett vámokat. A 

vámeltörlésre nyitva álló átmeneti időszak végére ez a szám évi 500 millió euróra fog 

emelkedni. 

 

A SZOLGÁLTATÁSOK KANADAI PIACÁNAK MEGNYITÁSA  

Az európai vállalkozások új előnyöket élveznek majd, amikor kanadai beruházási 

projektjeik jóváhagyására kerül sor. Az európai vállalatoknak több lehetősége lesz 

szolgáltatások, például olyan különleges tengeri szállítási szolgáltatások nyújtására is, 

mint a kotrás, az üres konténerek mozgatása vagy bizonyos teheráruk szállítása 

Kanadán belül. Más szolgáltatási ágazatokban – például a környezettel kapcsolatos 

szolgáltatások, a telekommunikáció és a pénzügyek terén – megnyílik a piac szövetségi 

és (első ízben) tartományi szinten egyaránt. A CETA esetében – az összes 

kereskedelmi megállapodáshoz hasonlóan – az EU teljes körű védelmet biztosít a 

közszolgáltatásoknak. 

 

 SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE 

A megállapodás keretet ad a szakmai képesítések elismerésének jóváhagyásához az 

olyan szabályozott szakmák tekintetében, mint például az építészeké, könyvvizsgálóké 

és mérnököké. E keret alapján az uniós és a kanadai releváns szakmai szervezeteknek 

közösen kell majd kidolgozniuk az adott képesítések elismerésének technikai részleteit. 

Ezt követően a kanadai és uniós illetékes hatóságok jóváhagyják e szervezetek 

munkáját és joghatást biztosítanak neki. 

 

 AZ EURÓPAI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESEBBÉ TÉTELE A KANADAI PIACON 

A CETA által az európai vállalkozások versenyképesebbé válnak a kanadai piacon, 

mivel könnyebben nyújthatnak majd értékesítés utáni szolgáltatásokat. Az európai 

vállalkozások így könnyebben exportálhatnak majd berendezéseket, gépeket és 

szoftvereket, mivel karbantartó mérnököket és más szakembereket küldhetnek 

Kanadába értékesítés utáni és kapcsolódó szolgáltatások és támogatás nyújtására. 
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A KORMÁNYZATI BESZERZÉSEK MEGNYITÁSA AZ UNIÓS VÁLLALKOZÁSOK ELŐTT 

Kanada kormányzati beszerzéseit nagyobb mértékben nyitotta meg az uniós vállalatok előtt, 

mint bármely más kereskedelmi partnere vonatkozásában. Az európai vállalatok ajánlatot 

tehetnek majd áruk és szolgáltatások nyújtására nem csupán szövetségi szinten, hanem a 

kanadai tartományok és önkormányzatok szintjén is – ez a lehetőség eddig csak kanadai 

vállalkozások számára volt elérhető. Kanada tartományi szintű közbeszerzési piacát a 

szövetségi szintű duplájára becsülik. Kanada beleegyezett abba is, hogy az összes 

közbeszerzés egységes közbeszerzési honlapon való közzététele révén javítja az 

átláthatóságot. A kisebb vállalkozások számára az információhoz való hozzáférés jelenti az 

egyik legnagyobb akadályt a nemzetközi piacokra való bejutás előtt, így ezzel a kisebb 

európai vállalkozások járnak jól. 

 

A VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGEINEK CSÖKKENTÉSE  

– A STANDARDOK FELPUHÍTÁSA NÉLKÜL 

Az Európai Unió és Kanada megállapodtak abban, hogy elfogadják egymás 

megfelelőségértékelési tanúsítványait olyan területeken, mint az elektronikus termékek, 

elektronikus és rádióberendezések, játékok, gépek vagy mérőberendezések. Ez azt jelenti, 

hogy bizonyos körülmények fennállása esetén az uniós megfelelőségértékelő szervezetek a 

kanadai szabályok szerint tesztelhetik a kanadai exportra szánt uniós termékeket, és 

viszont. Így elkerülhető, hogy mindkét fél elvégezze ugyanazt a tesztet, és jelentősen 

csökkenthetők a vállalatok és a fogyasztók költségei. Ez különösen nagy előnyt jelent a 

kisebb vállalatok számára, amelyek esetében már nem érné meg kétszer kifizetni ugyanazt 

a tesztet. 

 

A BERUHÁZÁSVÉDELEM RENDSZERÉNEK REFORMJA 

A CETA biztosítja a beruházások védelmét, miközben rögzíti a kormányok közérdek céljából 

történő szabályozási jogát, ideértve az olyan eseteket is, amikor ez a szabályozás külföldi 

beruházást érint. A tagállamok által megtárgyalt számos kereskedelmi megállapodásban 

szereplő beruházó és állam közötti vitarendezés hagyományos formáját a CETA-ban a 

beruházási vitákkal foglalkozó új és továbbfejlesztett bírósági rendszer váltotta fel. 

 

Az EU–Kanada kereskedelmi megállapodás aláírását követően az Európai Parlamentnek jóvá kell 

hagynia annak ideiglenes hatálybalépését. Miután a Tanács keretében ülésező tagállamok és az 

Európai Parlament jóváhagyták a megállapodást, annak ideiglenes alkalmazása lehetővé teszi az 

európai vállalkozások és fogyasztók számára, hogy mielőbb élvezhessék a megállapodás nyújtotta 

előnyöket azokon a területeken, amelyek az Unió kizárólagos hatáskörébe, vagy megosztott hatáskör 

alá tartoznak. 

 

Források és további információk: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3581_hu.htm 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3580_hu.htm 

 

CETA: Háttér, kérdések és válaszok, tartalom (angolul): 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ 

 

A CETA előnyei – exportőr vállalkozások történetei (angolul): 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/july/tradoc_154775.pdf 

 

A megállapodás szövege: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52016PC0470 
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