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EU HÍREK
Új Egységes Piac Program
A 2021–2027-es időszakra vonatkozó következő hosszú távú uniós költségvetés
keretében az Európai Bizottság új, 4 milliárd eurós keretet javasol az egységes belső
piac további fejlesztésére „Egységes Piac Program” néven. További jelentős
hozzájárulásként az InvestEU Alap forrásaiból – főként annak kis- és
középvállalkozásokra vonatkozó keretéből – 2 milliárd eurót fordíthatnak a program
célkitűzéseire. Az Európai Bizottság javasolja a kisvállalkozások növekedéséhez és
határokon átnyúló terjeszkedéshez nyújtott támogatások megerősítését.

További információk

Horizont Európa: Az eddigi legambiciózusabb kutatási és innovációs program
A következő uniós költségvetés keretében a Bizottság 100 milliárd eurót javasol
kutatásra és innovációra fordítani. Az új program (Horizont Európa) az előző kutatási és
innovációs program (Horizont 2020) eredményeire és sikereire fog építeni, és biztosítja,
hogy az EU a globális kutatás és innováció élvonalában maradjon. A Horizont Európa az
eddigi legambiciózusabb kutatási és innovációs program. Minden egyes, a program által
befektetett euró akár 11 eurónyi GDP-nek megfelelő hozamot is eredményezhet 25 év
alatt.

További információk

Hatékonyabb piacvédelmi szabályok az EU-ban
2018. június 8-án hatályba lépett az új piacvédelmi szabályozás. Az EU piacvédelmi
eszköztárát korszerűsíteni hivatott változások értelmében az EU bizonyos esetekben
magasabb vámokat vethet ki, miután módosul az úgynevezett alacsonyabb vám
szabálya. Az eljárás felgyorsítása érdekében lerövidülnek a vizsgálati időszakok,
megnő a rendszer átláthatósága EU-ban működő cégek számára és számításba
vehetők lesznek az EU szigorúbb környezetvédelmi és szociális normái. Az új
dömpingellenes számítási módszertant is figyelembe véve a mostani változások
mélyreható átalakítást jelentenek az EU piacvédelmi eszköztárában.

További információk
Európa első digitális programja
Az Európai Bizottság javaslatot tett az első Digitális Európa program létrehozására,
amelynek keretében 9,2 milliárd eurót fordítana a következő uniós költségvetésben a
digitális kihívások kezelésére. Az új források lehetővé teszik, hogy az EU több pénzt
ruházzon be a digitális gazdaságba és társadalomba. A digitális innovációs központok
célzott programokat kínálnak majd a kkv-k és a közigazgatási szervek számára, hogy
alkalmazottaik megszerezhessék azokat a fejlett készségeket, amelyek a szuperszámítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság által kínált új
lehetőségek kiaknázásához szükségesek.

További információk
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EU HÍREK
Az európai munkahelyteremtést, növekedést és innovációt támogató InvestEU program
Az Európai Bizottság a következő uniós költségvetésben javasolja az InvestEU program
létrehozását, amely egy fedél alá hozná az uniós költségvetésből a hitelek és garanciák
formájában nyújtott finanszírozásokat. Az InvestEU összefogja a jelenleg elérhető
finanszírozási programok sokaságát, és kibővíti az Európai Beruházási Terv – a Junckerterv – sikeres modelljét. A beruházási terv Európai Beruházási Tanácsadó Platformjának
modelljére építve az InvestEU Tanácsadó Platform a projektfejlesztési tanácsadás
egyablakos ügyintézési pontjába integrálja majd a jelenleg elérhető 13 különböző
tanácsadó szolgálatot.

További információk

Az EU a WTO-hoz fordul a tisztességtelen kínai technológiatranszferek miatt
A Kínába települő európai vállalkozások kötelesek tulajdonjogot vagy használati
jogokat adni technológiájukra a belföldi kínai vállalkozásoknak, és nem tárgyalhatnak
velük szabad piaci feltételek mellett technológiaátadási megállapodás keretében. Ez
ellentmond azoknak az alapvető jogoknak, amelyek a vállalkozásokat a WTO szabályai
és elvei – különösen a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló
megállapodás (TRIPS-megállapodás) – alapján megilletik. Amennyiben az
indítványozott konzultációk 60 napon belül nem járnak kielégítő megoldással, az EU a
WTO-tól bizottság felállítását kérheti az ügy elbírálására.

További információk
Az EU reagál az USA Uniót érintő acél- és alumíniumimport-korlátozó intézkedéseire
Az Egyesült Államok 2018. június 1-jétől 25%-os vámot vetett ki az acél, illetve 10%-os
vámot az alumínium EU-ból származó behozatalára. Az Egyesült Államok intézkedései
2017-es adatok alapján 6,4 milliárd euró értékű uniós exportot érintenek. Az EU június
1-én jogi eljárást indított az Egyesült Államok ellen a Kereskedelmi Világszervezetben.
Az Egyesült Államok intézkedései elsősorban az amerikai ipar importversenytől való
védelmére irányulnak, ami egyértelműen ellentmond a WTO szabályainak.

További információk
Az Európai Bizottság megkétszerezné az Erasmus program költségvetését
Az Európai Bizottság az Erasmus program finanszírozásának kétszeresére, azaz 30
milliárd euróra történő emelésére tett javaslatot. Ebből 25,9 milliárd euró jutna az
oktatás és képzés területére, 3,1 milliárd az ifjúságpolitikára és 550 millió a sportra. A
program költségvetésének megkétszerezésével közel 12 millió ember támogatása válik
lehetővé a 2021–2027-es időszakban, ami a jelenlegi résztvevők számának
háromszorosa. A kedvezményezettek között diákok, felsőfokú tanulmányokat folytató
hallgatók, gyakornokok, oktatók, trénerek, ifjúságsegítők, sportedzők, valamint
szakoktatás és -képzésben részt vevők és felnőttoktatásban dolgozók, köztük az
ErasmusPro program résztvevői is szerepelhetnek.

További információk
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19
8:30-18:00

Fenntartható gazdaság Európában
Szervező: Európai Parlament
Helyszín: Európai Parlament, 60 rue Wiertz
Program, regisztráció és további információk

21
22

EU-Irán együttműködés
Szervező: Ravand Institute
Helyszín: Steigenberger Wiltcher’s Hotel, 71 Avenue Louis

28
29

Connecting European Chambers
Szervező: Eurochambres
Helyszín: Régiók Bizottsága, 99 rue Belliard
Program, regisztráció és további információk

29

A tőkepiaci unió működése
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Centre Albert Borschett, Rue Froissart 36

9:15-17:00

4
10:30-16:30

2
8:30-18:00

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

Vitabeszélgetés Európa jövőjéről
Szervező: Régiók Bizottsága
Helyszín: Régiók Bizottsága, 101 Rue Belliard
Program, regisztráció és további információk

EU Datathon
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Bloc C – POLAK terem, Rue de la Loi 155
Program, regisztráció és további információk
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Régiók és Városok Európai Hete 2018
Szervező: Európai Bizottság, Régiók Bizottsága
Helyszín: számos brüsszeli helyszín
Program, regisztráció és további információk

Mesterséges intelligencia konferencia
Szervező: Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)
Helyszín: további információk hamarosan
Program, regisztráció és további információk
Belső könyvvizsgálói szolgáltatások (IAS) éves konferencia
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Charlemagne Épület, 107 rue de la Loi
Program, regisztráció és további információk

EuroPCOM 2018
Szervező: Régiók Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan
Program, regisztráció és további információk

12
15

Nemzetközi Termékbiztonság Hete 2018
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Albert Borschette Congress Center (CCAB), Rue Froissart 36
Program, regisztráció és további információk

12
16

Nyersanyag Hét 2018
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan
Program, regisztráció és további információk
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PÁLYÁZATOK
Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017
Erasmus+ program
Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet
pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi
mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is
pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.
Elérhető egy programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), amely a legfontosabb dokumentum mindazok
számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról. A kiadvány teljes körű
tájékoztatással szolgál azokról a lehetőségekről, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe
vehetnek az Erasmus+ program támogatásával. A 2018. évi programkalauz magyar nyelven online változatban
érhető el.
A pályázatok benyújtására kitűzött határidők a kulcsintézkedésektől függően 2018. február 1. és
október 4. között vannak.
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 490,9 millió EUR.

A pályázati kiírás részletei
Az Európai KKV-k nemzetközi erősödése a KKV hálózatokon keresztül
2018. március 21-én pályázati felhívást tett közzé az Európai Bizottság a KKV-k nemzetközi térnyerésének
támogatására. A felhívás célja, hogy olyan KKV-hálózatok alakuljanak ki, amelyek együttműködésén keresztül
sikeresebb lehet a KKV-k nemzetközi terjeszkedése, versenyképessége. A KKV-k összefogásán keresztül ugyanis
nagyobb súllyal lehetnek jelen a nemzetközi színtéren.
A pályázat keretében támogatandó tevékenységek:
• a KKV-hálózatban résztvevő potenciális KKV-k beazonosítása és kiválasztása
• a KKV-k képzése a nemzetközi terjeszkedésre
• a KKV-hálózat tevékenységeinek végrehajtása
• eredmények és szakpolitikai javaslatok
• projektkoordináció, jelentések
A pályázat benyújtásának határideje 2018. június 19.
A pályázat teljes költségvetése 1.500.000 euró (várhatóan három projekt kerül kiválasztásra). A
projektek időtartama maximum 24 hónap. A projektek 90 százalékos társfinanszírozásban részesülnek.

A pályázati kiírás részletei
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FÓKUSZBAN AZ UNIÓ
Az Európai Unió hosszú távú költségvetéséről dióhéjban
Az Európai Bizottság 2018. május 2-án terjesztette elő a 2021-től 2027-ig tartó
időszak többéves pénzügyi keretének részleteit. A hosszú távú uniós
költségvetés stabil feltételeket biztosít az EU éves költségvetéseinek
végrehajtásához. Több évre előre pénzügyi formába önti az Európai Unió politikai
prioritásait, és éves maximális összegeket (úgynevezett felső határokat) állapít
meg az EU kiadásainak teljes egészére, illetve a legfontosabb kiadási kategóriákra
(úgynevezett költségvetési fejezetekre) vonatkozóan.
Az Európai Bizottság elképzelése alapján az új költségvetés összeállításakor az volt a vezérelv, hogy olyan
világos, egyszerű és rugalmas költségvetés jöjjön létre, amely a lehető legnagyobb európai hozzáadott érték
mellett a legfontosabb prioritásokra és szakpolitikákra koncentrál. A tagállamok eltérői érdekeik alapján
reagáltak a bizottsági javaslatokra és heves vita alakult ki az agrár- és kohéziós-politikára javasolt csökkentett
költségvetés körül.
Várhatóan kevesebb pénzt osztanak majd szét az uniós tagállamok között 2020 után, és a tárgyalások jelenlegi
állása szerint az elosztás aránya nem lesz túl kedvező a közép- és kelet-európai tagállamok számára, mivel
változni fognak a támogatásokra való jogosultság kritériumai. A pénzügyi javaslat figyelembe veszi az uniós
költségvetés egyik fontos befizetője, az Egyesült Királyság kilépését is. Az egyeztetések már megkezdődtek az
uniós intézmények és a tagországok között, de a költségvetési tárgyalások végső lezárásának időpontja még
nem látható.
Mit értünk „uniós hozzáadott érték” alatt? Hogyan biztosítja ezt az EU új költségvetése?
Az uniós költségvetés az európai gazdaság és a nemzeti költségvetések méretéhez képest visszafogott. A
Római Nyilatkozatban az EU vezetői megállapodtak abban, hogy az Európai Uniónak „nagy dolgokban nagy, kis
dolgokban kis” szerepet kell vállalnia. Ugyanez igaz az uniós költségvetésre is: forrásait olyan „nagy”
területekre kell összpontosítani, ahol az Unió nagyobb hatást fejthet ki, mint a nemzeti szintű közfinanszírozás.
Az erőforrások együttes mozgósításával ugyanis olyan eredményeket lehet elérni, amelyekre a tagállamok
egyedül nem képesek. Példaként említhetők a csúcstechnológiát képviselő kutatási projektek, amelyek a
legkiválóbb kutatókat mozgósítják szerte Európában (Horizon 2020 program), vagy a KKV-kat támogató
eszközök az egységes piac és a digitális gazdaság lehetőségeinek kiaknázásában (jelenleg a COSME
programon keresztül). További példát képeznek a kulcsfontosságú stratégiai beruházások, legyen szó
műholdakról, drága szuperszámítógépekről vagy az EU különböző részeinek egymással való
összekapcsolásáról.
Mindig volt az EU-nak hosszú távú költségvetése?
A hosszú távú költségvetés 1988 óta van jelen az Európai unió életében, és eddig mindig 5–7 éves időszakokat
ölelt fel. Az első hosszú távú költségvetés, az úgynevezett első Delors-csomag az 1988-tól 1992-ig tartó
időszakra vonatkozott, és az egységes piac megteremtésére, valamint a többéves kutatási-fejlesztési
keretprogram konszolidálására összpontosított. A jelenlegi, 2014-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó hosszú
távú költségvetés az emberek munkához jutását és a gazdaság növekedését helyezte előtérbe, az „Európa
2020”-hoz, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiájához igazodva.
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Hogyan épül fel a költségvetés?
Minden hosszú távú költségvetés több különböző jogszabályból tevődik össze:
• A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet a legfontosabb szakpolitikai prioritásokat és szakpolitikai
területeket, valamint a kiadások felső határait állapítja meg.
• A részletesebb ágazati jogszabályok a különböző kiadási programokat szabályozzák például a mezőgazdaság,
a kohéziós politika vagy a kutatás területén. Az Európai Bizottság az ágazati javaslatokat 2018. június közepéig
terjeszti elő, úgymint az új Egységes Piac Program vagy a Horizont 2020 helyébe lépő Horizont Európa Program.
Mely területeken tervezi a Bizottság a jövőben a kiadások emelését?
Az Európai Bizottság több kulcsfontosságú területen is bővíteni kívánja a finanszírozást:
• a közös agrárpolitikára (KAP) és a kohéziós politikára fordított uniós kiadások 5 százalékos csökkentését
javasolja az Európai Bizottság,
• csaknem kilencszeresükre, 12 milliárd euróra növekednek a digitalizációs és a hálózatfejlesztési beruházások
(ezeket kiegészítik az InvestEU Alap által kölcsönökkel, garanciákkal és egyéb pénzügyi eszközökkel támogatott
beruházások),
• több mint kétszeresükre növekednek a fiatalokra irányuló programok (az Erasmus+ költségvetése 30 milliárd
euró, az Európai Szolidaritási Testületé 1,3 milliárd euró), beleértve a fiataloknak szóló Interrail vasúti bérletet
támogató 700 millió eurót,
• csaknem háromszorosukra nőnek a külső határok igazgatására, a migrációra és a menekültügyre fordított
kiadások (a jelenlegi 13 milliárd euró helyett mintegy 33 milliárd euró),
• 50%-kal nőnek a kutatásra és az innovációra fordított összegek: a két vezérprogram, a Horizont Európa és az
Euratom-program 100 milliárd eurós költségvetéssel fog rendelkezni.
Mekkora lesz a következő hosszú távú költségvetés?
1 279,4 milliárd euró. Reálértéken ez egyértelmű csökkenést jelent, ami már önmagában a Brexit miatt sem
meglepő. Ahhoz képest viszont, hogy egy nettó befizető ország kilép, a csökkentés nem nagy mértékű. A
pénzügyi kötelezettségvállalás felső határát a bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) arányosítják: 2021 és 2027
között az EU-szintű GNI 1,11%-a jelenti a költségvetési keretet (2014 és 2020 között ez 1,13%).
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Honnan származnak a jelenlegi hosszú távú költségvetés forrásai?
Az uniós költségvetés bevételi forrásai évtizedek óta változatlanok: vámok, a hozzáadottérték-adón (héa) alapuló
tagállami hozzájárulások, valamint a bruttó nemzeti jövedelmen (GNI) alapuló tagállami hozzájárulások. Ezen
belül a vámok aránya fokozatosan csökken, így az uniós költségvetés elsődleges forrását ma már a GNI-alapú
hozzájárulások képezik (ezek a héaalapú hozzájárulásokkal együtt a költségvetés mintegy 80%-át teszik ki).
• A vámokat a gazdálkodókra vetik ki az EU külső határain, és azok közvetlenül az EU költségvetésébe kerülnek.
• A jelenlegi tagállami héaalapokat bonyolult statisztikai eljárással harmonizálják, majd azokra (néhány kivétellel)
0,3%-os egységes kulcsot alkalmaznak.
• A GNI-alapú saját források a költségvetés más bevételekből nem fedezett részére nyújtanak fedezetet. Minden
tagállam GNI-jére azonos százalékos arány vonatkozik. Ezt az arányt az éves költségvetési eljárás keretében
rögzítik. Egyes tagállamok kedvezményben részesülnek.
A következő hétéves keretköltségvetésről az Európai Bizottság május 2-i javaslata alapján az állam- és
kormányfők hivatottak egyhangúlag dönteni, míg a különböző szektorális jogszabályokról a tagállamok (a
Tanács) az Európai Parlamenttel együtt döntenek majd.

Többéves Pénzügyi Keret (MFF) 2021-2027
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