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EU HÍREK
Az EU és Kanada közötti kereskedelmi megállapodás pozitív eredményeket hoz
Szeptember 21-én volt az EU és Kanada között létrejött átfogó gazdasági és kereskedelmi
megállapodás (CETA) ideiglenes hatálybalépésének első évfordulója. A CETA azon
túlmenően, hogy szinte minden vámilletéket megszüntetett, lendületet adott az EU és Kanada
közötti üzleti környezetnek is, hiszen értékes jogbiztonságot nyújt az exportlehetőséget
kereső uniós vállalatok számára. Jóllehet még túl korai lenne határozott következtetéseket
levonni, a kezdeti kereskedelmi eredmények jó irányba mutatnak. Az Unión belül
rendelkezésre álló, a 2017. október és 2018. június közötti időszakra vonatkozó legfrissebb
statisztikák azt sugallják, hogy az export évi több mint 7%-os növekedést mutat.

További információk
Az EU fejleszti az Európa és Ázsia közötti összeköttetésekre irányuló stratégiáját
Az Európai Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közös
közleményében határozta meg az Európa és Ázsia közötti összeköttetések
megerősítéséről szóló stratégiát. Ázsia a becslések szerint évente 1,3 billió eurót
költ infrastrukturális beruházásokra, ami számos lehetőséget nyithat az uniós
vállalkozások számára, ha létrehozzuk az ezt elősegítő szilárd jogi
keretszabályozást. Az EU kétoldalú partnerségekre törekszik. Az EU-Kína
Hálózatfejlesztési Platform például mindkét fél számára szinergiahatásokat
teremt, és segíti a nézőpontok közeledését.

További információk
HÉA: az EU tagállamai csaknem 150 milliárd euró bevételtől esnek el
Az Európai Bizottság által közzétett legfrissebb tanulmány szerint az uniós országok
2016-ban csaknem 150 milliárd euró héabevételtől estek el. A bevételkiesés hat
tagállamban nőtt jelentősen: Romániában, Finnországban, az Egyesült Királyságban,
Írországban, Észtországban és Franciaországban. Most arra van szükség, hogy a
tagállamok, a Bizottság tavalyi javaslatának megfelelően, minél előbb
megállapodjanak egy szélesebb körű reformról. Az átalakítás következtében javulna
és korszerűsödne a rendszer a kormányzatok és a vállalkozások számára egyaránt,
valamint szilárdabbá és ügyfélbarátabbá válna.

További információk
AirBnb és az uniós fogyasztóvédelmi szabályok
Az Európai Bizottság és az uniós fogyasztóvédelmi hatóságok júliusi felhívását követően
az Airbnb elkötelezte magát amellett, hogy módosítja a szerződéses feltételeit és az árait
átláthatóbban tünteti fel. Az Airbnb kötelezettséget vállalt arra, hogy a foglalás teljes árát
tünteti fel, amely magában foglalja a fizetendő egyéb díjakat – például a szolgáltatási és
takarítási díjakat – is. Amennyiben a végső árat nem lehet előzetesen kiszámítani,
egyértelműen tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy adott esetben további díjak merülhetnek
fel. Az Airbnb emellett vállalta annak egyértelműsítését is, hogy az adott ajánlatot
magánvendéglátó vagy szakember nyújtja-e, mivel eltérő fogyasztóvédelmi szabályok
vonatkoznak rájuk.

További információk
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EU HÍREK
A Kereskedelmi Világszervezet modernizációjára vonatkozó uniós elképzelések
Az Európai Tanács 2018. június 28–29-i ülésén felhatalmazást adott az Európai
Bizottságnak arra, hogy részt vegyen a WTO modernizációjában annak érdekében, hogy
elősegítse a Világszervezet alkalmazkodását a változó világhoz és növelje annak
hatékonyságát. Az EU már egyeztetéseket kezdett több WTO-partnerrel: az Egyesült
Államokkal és Japánnal háromoldalú megbeszélések keretében, Kínával a legutóbbi
EU–Kína csúcstalálkozón az erre a célra létrehozott munkacsoportban, a többi
partnerrel pedig legutóbb a G20-ak kereskedelmi miniszteri találkozóján.

További információk
Európai Parlament: elfogadhatatlan az országonként eltérő termékminőség
Az Európai Parlament javaslatokat fogalmazott meg az eltérő minőségű termékek
problémájának megoldására. Az EU-szerte forgalmazott, azonos márkát és címkét
viselő termékeknek nem lehet országonként eltérő a minősége, mert az a fogyasztók
félrevezetését jelenti. A különbségek nem csak élelmiszerek esetében mutathatók ki,
hanem gyakran felmerülnek nem-élelmiszer termékeknél, így többek között
mosószereknél, kozmetikumoknál, higiéniai termékeknél és babatermékeknél is. A
Nébih 2017-es felmérése 71 féle eltérést talált közel száz Magyarországon,
Olaszországban és Ausztriában egyaránt forgalmazott termék esetében.

További információk
Jöhet az európai egységes digitális ügyfélkapu
Legyen szó az anyakönyvi kivonatunk igényléséről, vagy egy új vállalkozás
elindításáról, a papírmunka és az ügyintézés sosem zökkenőmentes – pláne, ha
határokon átívelő adminisztrációról van szó. Az Európai Parlament egységes digitális
ügyfélkaput javasol az egyszerűbb ügyintézés érdekében. A rendszer külföldről is
lehetővé tenné az adminisztrációhoz leggyakrabban beérkező kérések ügyintézését
Európa-szerte, és több nemzeti és uniós hálózatot és szolgáltatást integrál. Jelenleg
az Európa Önökért portálon lehet anyanyelven igényelni bizonyos dokumentumokat.

További információk
Építőipari termelés: uniós első a júliusi magyar adat
A júniusi 3,0 százalék után júliusban 3,9 százalékkal nőtt éves összevetésben az
építőipari termelés volumene az Európai Unióban – tájékoztatott az Eurostat. Az unió
statisztikai hivatalát tájékoztató országok közül a legdinamikusabb, 38,0 százalékos
éves növekedéssel Magyarország dicsekedhet. Szlovéniában 26,3, Lengyelországban
16,6 százalékos növekedést regisztráltak. Az építőipari teljesítmény év/év alapon
csupán Romániában (mínusz 17,4 százalék) és Spanyolországban (mínusz 4,1
százalék) csökkent júliusban.

További információk
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Vállalkozók Európai Parlament (EPE) 2018
Szervezők: Eurochambres, Európai Parlament
Helyszín: további információk hamarosan

NOV

Program, regisztráció és további információk
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Belső könyvvizsgálói szolgáltatások (IAS) éves konferencia
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne Épület, 170 rue de la Loi
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Program, regisztráció és további információk
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EuroPCOM 2018
Szervező: Régiók Bizottsága
Helyszín: további információk hamarosan
Program, regisztráció és további információk

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

Nyersanyag Hét 2018
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan
Program, regisztráció és további információk

A demokrácia Európában 2018 – kétnapos konferencia
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan
Program, regisztráció és további információk
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Európai Kereskedelempolitikai Napok 2018
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170

NOV

Program, regisztráció és további információk
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Magas szintű konferencia az állami vállalatok beszámolási kötelezetttségeiről
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170

DEC

Program, regisztráció és további információk
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Díjátadó: Access City Award 2019
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170
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EU Ipari Napok 2019
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan

MAJ
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EU mezőgazdasági kitekintő 2018
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170
Program, regisztráció és további információk

FEB

Program, regisztráció és további információk
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Program, regisztráció és további információk

EU Green Week 2019
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és számos uniós tagállam
Program, regisztráció és további információk
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PÁLYÁZATOK
Pályázati felhívás
Európai Szolidaritási Testület
Az Európai Szolidaritási Testület az Európai Unió új programja, amely szolidaritáshoz kapcsolódó projektek
megvalósítását teszi lehetővé a fiatalok és szervezetek számára. A fiatalok így aktívan részt vehetnek a
kihívást jelentő európai problémák megoldásában, miközben lehetőséget kapnak arra, hogy készségeiket
fejlesszék és értékes tapasztalatokra tegyenek szert.
2017 májusában az Európai Bizottság az Európai Szolidaritási Testület több mint 370 millió euró összegű
finanszírozására irányuló javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy 2020 végéig 100 000 fiatal vehessen
részt a Testület tevékenységeiben. A jelenlegi pályázati kiírás ennek első lépése. Az uniós költségvetésen belül
egy összesen 44 millió euró összegű előirányzat áll rendelkezésre a kiválasztott projektek fedezésére 2018ban.
Mely projektek támogathatók?
Önkéntességi és foglalkoztatási projektekben bármely olyan szervezet/intézmény részt vehet pályázóként vagy
partnerként, amely rendelkezik Minőségi Tanúsítvánnyal és egy EU-s tagországban lett regisztrálva. A
gyakornoki tevékenységek és a munkavállalás egyszerűsítését elősegítő projektekben kulcsszerepet
vállalhatnak a kereskedelmi és iparkamarák, mint a munkaerőpiac fontos szereplői.
Mi a „Minőségi Tanúsítvány”(Quality Label)?
Csak Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkező szerveztek nyújthatnak be az Európai Szolidaritási Testület keretei
között önkéntes, illetve foglalkoztatási pályázatot. A Minőségi Tanúsítvány megszerzése pályázati úton
történik, amelynek benyújtása egész évben lehetséges. A tanúsítvány biztosítéka annak, hogy egy szervezet
garantálja a fiatal(ok) számára a szükséges feltételeket a részvételhez az Európai Szolidaritási Testület
alapelvei és céljai mentén.
A közzétett felhívás a projektek minden eddiginél szélesebb körét öleli fel. A szolidaritási célú, hosszabb távú
egyéni önkéntes munka, szakmai gyakorlat és foglalkoztatás mellett a szervezetek rövid távú (2 héttől 2
hónapig terjedő időtartamú) projekteket is kínálhatnak önkéntesek csoportjainak.
A forrásokra nem csupán az uniós tagállamokban székhellyel rendelkező állami és magánszervezetek
pályázhatnak. Az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált fiatalok is lehetőséget kapnak arra, hogy
legalább öt résztvevőből álló csoportot hozzanak létre, és saját maguk kezdeményezzenek fiatalok által
irányított szolidaritási tevékenységeket.
A pályázatok benyújtásának határideje 2018. október 16., kivéve az önkéntes munkára vállalkozó csapatok
projektjeit, amelyek esetében 2019. február 18-ig lehet pályázni.

A pályázati kiírás részletei
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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
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FÓKUSZBAN AZ UNIÓ
Régiók és városok európai hete 2018
Az évente megrendezésre kerülő „Régiók és városok európai hete” idén 2018. október 8-11. között, immáron 16.
alkalommal, megújult formában, új helyszínen, a brüsszeli SQUARE konferenciaközpontban várja az érdeklődőket. A
hagyományos panelbeszélgetések mellett interaktív programok és műhelybeszélgetések közül válogathatnak a
résztvevők. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 2016-ben az esemény neve
egyszerűen „A régiók és városok európai hetére” rövidült, az „OPEN DAYS” megnevezés már nem képezi a név részét.
A névváltozás oka az volt, hogy az Open Days rendezvénysorozatot ne lehessen összekeverni a brüsszeli nyílt nappal
(Open Doors), valamint az Európai Bizottság tagállami képviseletein tartott hasonló rendezvényekkel.
A régiók és városok európai hete 2003. óta Brüsszel legnagyobb eseménye a regionális politika és városfejlesztés
területén. Megrendezésére minden év októberében a Régiók Bizottsága (RB) és az Európai Bizottság Regionális
Politikai Főigazgatósága (DG REGIO) közös szervezésben kerül sor. A rendezvény során a régiós és városi
közigazgatásban dolgozó tisztviselők, valamint szakértők, oktatók és kutatók oszthatják meg egymással a regionális
és városfejlesztés területén kialakult bevált módszereiket és ismereteiket. A rendezvény emellett az EU kohéziós
politikájának fejlesztésével kapcsolatos szakmapolitikai párbeszéd elismert fóruma is, amely ráirányítja a
döntéshozók figyelmét arra, hogy az uniós döntéshozásban a régiók és városok szempontjait is figyelembe kell
venni. A régiók és városok európai hete a legnagyobb ilyen jellegű európai nyilvános rendezvény.
Minden év elején – rendszerint januárban – partnerkereső felhívás keretében választanak ki több mint 200
résztvevőt:
• európai régiókból, illetve városokból álló regionális partnerségek;
• európai uniós intézményi partnerek;
• vállalatok, pénzintézetek, helyi és európai szövetségek, felsőoktatási szervezetek.
A partnereknek közös érdeklődésre számot tartó szemináriumokat kell szervezniük, gyakran az európai strukturális
és beruházási alapok vagy más uniós programok végrehajtásának témakörében. A programok olyan kulcsfontosságú
területeket fednek le, mint az innováció, közösségi alapú fejlesztési stratégiák, energiahatékonyság, városfejlesztés,
fenntartható turizmus, együttműködési projektek, finanszírozás és EU alapok, zöld infrastruktúra, éghajlatváltozás,
határon átnyúló munkaerőpiacok és fiatalok foglalkoztatása, keleti partnerség stb. A program minden évben az uniós
menetrend aktuális súlypontjaihoz igazodik, idén a kohéziós politika 30. évfordulója adja a rendezvény szlogenjét:
„For a strong EU Cohesion Policy beyond 2020”. Emellett pedig kiemelt figyelem irányul a 2020. utáni pénzügyi
keretre és a 2019-es európai parlamenti választásokra is.
Az idei programsorozatra közel 6000 résztvevőt és 600 felszólalót várnak Európa minden részéről, sőt még Európán
kívülről is, hogy részt vegyen a regionális és helyi fejlesztéshez kapcsolódó mintegy 160 munkaülésen és
hálózatépítő programokon.
Az idei rendezvénysorozat kiemelt programjai:
- 2018. október 8. és 11. között közel 160 rendezvény (workshopok, interaktív szemináriumok, EU Régió
beszélgetések)
- 2018. október 8., 14:30 - 18:00: Nyitó ceremónia
- 2018. október 9., 19:00 - 23:00: RegioStars hivatalos fogadás
- 2018. október 10., 18:00 -19:30: Az EU&Én (filmvetítés)
- 2018. október 11., 16:00 -16:45: Záró rendezvény

További információk
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