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Az Európai Bizottság minden évben összehasonlító értékelést tesz közzé a tagállamok
innovációs teljesítményéről, és összeveti azt nemzetközi vetélytársaink
teljesítményével is. Az európai innovációs eredménytábla idei kiadása pozitív
tendenciát mutat az uniós országok többségében – elsősorban Máltán, Hollandiában
és Spanyolországban. Továbbra is Svédország vezeti az európai mezőnyt. A bizottsági
vélemény szerint az EU folyamatosan csökkenti hátrányát fő versenytársaival, például
Kanadával, Japánnal és az Egyesült Államokkal szemben.

EU HÍREK

Hamarosan életbe lépnek az új HÉA-szabályok 

További információk

Az Európai Bizottság felhatalmazást kapott a Tanácstól arra, hogy megkezdje az afrikai,
karibi és csendes-óceáni (AKCS) országokkal kötendő új partnerségi megállapodásra

irányuló tárgyalásokat. Az EU–AKCS partnerség az EU harmadik országokkal folytatott
egyik legrégebbi és legátfogóbb együttműködési kerete. A több mint száz országot és

több mint 1,5 milliárd embert egyesítő Cotonoui Megállapodás 2020 februárjában lejár.
Rendelkezései szerint legkésőbb 2018 augusztusában meg kell nyitni a partnerség

jövőjére vonatkozó tárgyalásokat. 

Politikai egyetértés született az uniós tagállamok között az uniós héarendszer
kiskapuinak megszüntetését célzó új eszközöket illetően. Az új szabályok megerősítik
majd a tagállamok közötti együttműködést, és lehetővé teszik a héacsalások, ezen
belül az internetes csalások gyorsabb és hatékonyabb kezelését. Az új
együttműködési szabályokat hamarosan meghirdetik az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, húsz nappal azt követően pedig hatályba lépnek. A héa egyre jelentősebb
bevételi forrást jelent az EU-ban: összege 2015-ben meghaladta az uniós GDP 7%-ának
megfelelő 1 billió EUR-t.

További információk

További információk

Az uniós agrár-élelmiszeripari kereskedelem összértéke 2017-ben 255 milliárd euró volt,
ami azt jelenti, hogy az EU tavaly is az agrár-élelmiszeripari termékek legnagyobb

exportőre és importőre volt. A becslések szerint az EU mezőgazdasági ágazatának
össztermelése 427 milliárd euró volt 2017-ben. Az élelmiszer-feldolgozási lánc a

foglalkoztatás 7,5%-át és az EU-ban keletkezett összes hozzáadott érték 3,7%-át adja. A
termelési értékláncban a kivitel aránya folyamatosan növekszik, így az export a

munkahelyteremtés és a növekedés egyik fő motorja az európai agrár-élelmiszeripari
ágazatban.

További információk

Az EU továbbra is az agrár-élelmiszeripari kereskedelem vezető szereplője 

Európai innovációs eredménytábla 2018 

Új, ambiciózus partnerség 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni országgal 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4049_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4223_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4223_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3930_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3868_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3930_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3868_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4066_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4066_hu.htm
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Az Európai Bizottság elfogadta azt a rendeletet, amely az USA által az acél- és az
alumíniumtermékekre bevezetett vámokat ellensúlyozni hivatott európai uniós
intézkedéseket tartalmazza. A 2018. június 22-én hatályba lépő intézkedéseket azon
nyomban alkalmazni kell az EU határain. A külön vámmal sújtott amerikai termékek
jegyzékén acél- és alumíniumtermékek, mezőgazdasági áruk és több más áru szerepel.
A vámok bevezetésével az EU a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaiban
biztosított jogával él.

EU HÍREK

Újabb csúcson a foglalkoztatottság az Európai Unióban 

További információk

Az Európai Bizottság megújította „A kiválósághoz vezető út” elnevezésű
kezdeményezést, amellyel továbbra is testre szabott pénzügyi és szakértői támogatást

kíván nyújtani az innováció terén elmaradt régióknak. A kezdeményezés 2014-ben
indult útjára az Európai Parlamenttel partnerségben, amikor az intelligens szakosodás
követelménye megjelent a kohéziós politika szabályaiban. A megújult kezdeményezés

idén nyáron veszi kezdetét és 2 évre szól. A régiók az intelligens szakosodási
platformon jelezhetik érdeklődésüket és vehetnek részt a munkában.

A 2017. negyedik negyedévi 1,5 százalék után idén január–márciusban 1,4 százalékkal
nőtt éves összevetésben a foglalkoztatottság az Európai Unióban az Eurostat
legfrissebb jelentése szerint. Az unió statisztikai hivatalának becslése szerint az első
negyedévben a foglalkoztatottak száma megközelítette a 238 millió főt, ennél
magasabb értéket még sohasem regisztráltak. Magyarországon az első negyedévben
az előző negyedévhez képest 0,7 százalékkal, 2017 első negyedévéhez viszonyítva 2,4
százalékkal nőtt a foglalkoztatottak száma.  

További információk

További információk

Az Európai Bizottság új programot javasol az Európai Szolidaritási Testület új hosszú
távú uniós költségvetés (2021–2027) alatti működésére. A javaslat értelmében a

testület az említett időszakban 1,26 milliárd euróval gazdálkodhat. A cél a felkínált
lehetőségek körének kibővítése. Az új program révén 2021 és 2027 között legalább 350
ezer fiatal nyújthat segítséget – önkéntesként, gyakornokként vagy munkavállalóként –

az arra rászorulóknak. Az új program a testület fennállásának első éveiben elért
eredményekre támaszkodik, és lehetővé teszi, hogy a szolidaritási tevékenységekben

részt venni kívánó fiataloknak egyetlen szervvel kelljen felvenniük a kapcsolatot.
További információk

 1,26 milliárd euró az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezés megerősítésére 

Az EU ellensúlyozó intézkedéseket vezet be az Egyesült Államok által az acél- és az
alumíniumtermékekre kivetett vámok nyomán

Kohéziós politika 2020 után -  a régiók innovációjának növelése 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3827_hu.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics_within_national_accounts
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3827_hu.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics_within_national_accounts
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4035_hu.htm
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ESEMÉNYNAPTÁR

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

O
K
T

Vállalkozók Európai Parlamentje 
Szervező: Európai Parlament, Eurochambres 
Helyszín: további információk hamarosan 

Régiók és Városok Európai Hete 2018 
Szervező: Európai Bizottság, Régiók Bizottsága 
Helyszín: számos brüsszeli helyszín 

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

2
8:30-18:00

Program, regisztráció és további információk

J
Ú

L

Vitabeszélgetés Európa jövőjéről 
Szervező: Régiók Bizottsága 
Helyszín: Régiók Bizottsága, 101 Rue Belliard 

4
10:30-16:30

20

S
Z
E
P

10:30-16:30

Fenntartható közösségek európai Napja 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard 

S
Z
E
P 20

10:00-17:30

Digitális forradalom a postai szektorban 
Szervezők: ERGP, Európai Bizottság 
Helyszín: Thon Hotel, Rue de la Loi 75 

EU Datathon 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Bloc C – POLAK terem, Rue de la Loi 155 

O
K
T 8

11

O
K
T
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https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://iranforum.com/
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-day-sustainable-communities
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/programme/thematic
http://ec.europa.eu/growth/content/ergp-stakeholder-forum-when-digital-meets-postal-evolution-or-revolution_en
http://ec.europa.eu/growth/content/ergp-stakeholder-forum-when-digital-meets-postal-evolution-or-revolution_en
https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon
https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/programme/thematic
https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon
https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Debate-on-the-Future-of-Europe-with-National-Associations-.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Debate-on-the-Future-of-Europe-with-National-Associations-.aspx
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ESEMÉNYNAPTÁR

Program, regisztráció és további információk

N
O

V
O

K
T

Belső könyvvizsgálói szolgáltatások (IAS) éves konferencia 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Charlemagne Épület, 107 rue de la Loi 

Nyersanyag Hét 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

Mesterséges intelligencia konferencia 
Szervező: Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)  
Helyszín: további információk hamarosan  

N
O

V

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

12
16

25
26

N
O

V

EuroPCOM 2018 
Szervező: Régiók Bizottság  
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 N

O
V

Program, regisztráció és további információk

6
8:30-16:00

8
9

12
15

A demokrácia Európában 2018 – kétnapos konferencia 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan N

O
V

Program, regisztráció és további információk

26
27

https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://erc.europa.eu/event/frontier-research-and-artificial-intelligence
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
https://ec.europa.eu/info/events/ias-conference-2018-2018-nov-06_en
https://erc.europa.eu/event/frontier-research-and-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/info/events/ias-conference-2018-2018-nov-06_en
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamental-rights-2018-nov-26_en
https://ec.europa.eu/info/events/annual-colloquium-fundamental-rights/2018-annual-colloquium-fundamental-rights-2018-nov-26_en


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

PÁLYÁZATOK
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
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Az EU kereskedelmi kapcsolatai Ausztráliával és Új-Zélanddal 
Mit hozhatnak az új szabadkereskedelmi tárgyalások 

2018 júniusában az Európai Bizottság hivatalosan is elindította a kétoldalú szabadkereskedelmi tárgyalásokat
Ausztráliával és Új-Zélanddal. Az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács 2018. május 22-én hagyta jóvá a
szabadkereskedelmi tárgyalások  megkezdését.  A mandátum olyan átfogó és modern keretet irányoz elő,
amelynek alapját a legmagasabb szintű munkaügyi, biztonsági, környezetvédelmi, klímapolitikai és
fogyasztóvédelmi előírások képezik. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke korábban azt közölte, hogy
az egyeztetéseket még a Bizottság mandátumának végéig, vagyis 2019 novemberéig le szeretnék zárni.

Az EU nemrégiben kötött átfogó és progresszív kereskedelmi megállapodást csendes-óceáni térség 10 másik
országával (CPTPP). Az EU-Ausztrália, valamint az EU- Új-Zéland közötti megállapodás biztosítja majd, hogy az
európai vállalkozások egyenlő feltételek mellett versenyezhessenek azokkal az országokkal, amelyek Új-Zélanddal
és Ausztráliával már kereskedelmi megállapodásokat kötöttek. Az ausztráliai és új-zélandi külképviseletek
megnyitása óta elkezdett növekedni a kétoldalú kereskedelmi forgalom, ezért Magyarországnak nemcsak európai,
hanem hazai gazdasági szempontból is érdeke a szabadkereskedelmi megállapodások megkötése. 

Új-Zéland 
Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős biztos és David Parker, Új-
Zéland kereskedelmi minisztere 2018. június 21-én Wellingtonban, Új-Zéland
fővárosában hivatalosan is elindították az EU és Új-Zéland közötti átfogó és
ambiciózus kereskedelmi megállapodás megkötésre irányuló tárgyalásokat. A
tárgyalások célja az áruk és a szolgáltatások kereskedelmét nehezítő akadályok
lebontása, valamint olyan kereskedelmi szabályok kialakítása, amelyek
megkönnyítik és fenntarthatóbbá teszik a kereskedelmet. 

Új-Zéland a világ leggyorsabban növekvő fejlett gazdaságai közé tartozik. Új-
Zélandnak 9 milliárd euróval az EU a második legfontosabb kereskedelmi
partnere Ausztrália után. Az uniós külkereskedelmi aktívum tavaly 2 milliárd euró
volt. Becslések szerint a tervezett egyezménynek köszönhetően csaknem felével
növekedhet az árukereskedelem volumene a felek között.  

Az Új-Zélandra irányuló uniós export túlnyomó részét a feldolgozóipari termékek, köztük a közlekedési berendezések, a
gépek és egyéb berendezések, valamint a vegyi anyagok, műanyagok, élelmiszerek és szolgáltatások alkotják.
Ezenfelül további 4,4 milliárd eurót tesz ki a szolgáltatáskereskedelem (2016-os adat). A megállapodásnak
köszönhetően csaknem 50%-kal növekedhet az árukereskedelem. A tárgyalócsoportok közötti első hivatalos
tárgyalási fordulóra 2018. július 16–20. között Brüsszelben kerül sor. 

Magyarország és Új-Zéland 1974. március 30-án írta alá a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok létesítéséről
szóló megállapodást. Diplomáciai jelenlétünket 2016 áprilisáig a canberrai nagykövet akkreditálásával, valamint
tiszteletbeli konzulokon (Wellington, Auckland) keresztül biztosítottuk, 2016 óta pedig Magyarország  saját
Nagykövetséggel rendelkezik Wellingtonban. Új-Zéland export tekintetében a 69., import tekintetében a 72. helyen áll a
kereskedelmi partnereink rangsorában. A kétoldalú kereskedelmi forgalmunk értéke az utóbbi években 50-60 millió
USD körül stabilizálódott jelentős magyar aktívummal. A kétoldalú kereskedelmi forgalom növeléséhez mindkét fél
jelentős tartalékokkal rendelkezik. Exportunkban a gépek és gépi berendezések dominálnak, importunkban az
alapanyagok és feldolgozott termékek képviselték a legnagyobb részarányt.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMissionIndia
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMissionIndia
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Ausztrália 
Az EU és Ausztrália közötti átfogó és ambiciózus kereskedelmi
megállapodás megkötését célzó tárgyalásokat 2018. június 18-án indították
el hivatalosan Canberrában, Ausztrália fővárosában (Cecilia Malmström
kereskedelempolitikáért felelős biztos, Malcolm Turnbull ausztrál
miniszterelnök és Steven Ciobo ausztrál kereskedelmi miniszter). Az EU és
Ausztrália eddig a 2008. évi partnerségi keret alapján bonyolította
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatait. 

A tárgyalások célja az áruk és a szolgáltatások kereskedelmét nehezítő
akadályok lebontása, üzleti lehetőségek teremtése kis- és nagyvállalatok
számára egyaránt, valamint az EU más kereskedelmi megállapodásaiban
foglaltakhoz hasonló szabályok kialakítása. 

Az Ausztráliával folytatott tárgyalások elindítása a nyitott és méltányos
kereskedelem uniós programjának részét képezi. Az EU Japánnal tavaly,
Mexikóval pedig ez év tavaszán zárta le a tárgyalásokat; az EU és Kanada
közötti kereskedelmi megállapodás tavaly szeptemberben lépett hatályba.
Az EU és Ausztrália közötti jövőbeni megállapodás tovább erősíti az EU
jelenlétét az ázsiai és csendes-óceáni térségben. 

Ausztrália szintén a világ leggyorsabban növekvő fejlett gazdaságai közé tartozik. Az EU már Ausztrália második
legnagyobb kereskedelmi partnere. Az EU és Ausztrália közötti kétoldalú árukereskedelem az elmúlt években
folyamatosan nőtt, és tavaly csaknem elérte a 48 milliárd eurót, az EU számára több mint 21 milliárd eurós
pozitív mérleggel.  Az Ausztráliába irányuló uniós export túlnyomó részét közlekedési berendezések, gépek és
egyéb berendezések, vegyi anyagok, élelmiszerek és szolgáltatások alkotják. A szolgáltatások kétoldalú
kereskedelme mintegy 28 milliárd eurót tesz ki. A megállapodás a két partner között több mint egyharmadával
növelheti az áruk kereskedelmét.  

A tárgyalásokkal kapcsolatos információk, köztük a tájékoztató, exportőr kisvállalkozások példái, statisztikák és
egyéb anyagok, online elérhetők: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-australia-trade-agreement/ 

Az első szakértői szintű tárgyalásokat július 2-6. között Brüsszelben tartja a két fél. 

A jelentős földrajzi távolság ellenére Ausztrália fontos gazdasági partnere Magyarországnak, a kétoldalú
áruforgalom 2017 első 10 hónapjában megközelítette a 400 millió dollárt, ami 4 százalékkal több, mint egy évvel
korábban. Az Ausztráliából Magyarországra érkező tőkebefektetések összege meghaladja a 22 millió dollárt. 

EU-Új-Zéland kereskedelmi kapcsolatok

EU-Ausztrália kereskedelmi kapcsolatok

Magyarország Nagykövetsége Wellingtonban 
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