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2018. december 3-án az Európai Unió egész területén érvénybe lépett az az uniós rendelet,
amely megszünteti az indokolatlan területi alapú korlátozásokat az elektronikus
kereskedelemben. Az uniós polgároknak többé nem kell aggódniuk amiatt, ha valamelyik
weboldal letiltja vagy átirányítja őket – vagy elutasítja bankkártyájukat – csak azért, mert
máshonnan származnak vagy más uniós országban tartózkodnak. Bárhol tartózkodjanak is
az EU területén, az új uniós rendeletnek köszönhetően más tagállamban székhellyel
rendelkező kereskedők által kínált árukhoz és szolgáltatásokhoz is hozzáférhetnek. Az új
szabályok így több lehetőséget biztosítanak mind a fogyasztók, mind a vállalkozások
számára az EU belső piacán.

EU HÍREK

91 magyarországi település nyert WiFi4EU-utalványt

További információk

A felülvizsgálat alatt álló schengeni határellenőrzési szabályrendszer megengedi,
hogy a tagállamok a schengeni övezeten belül ideiglenesen ismét

határellenőrzést vezessenek be, amennyiben komoly veszély fenyegeti országuk
köz- vagy belbiztonságát. Az európai parlamenti képviselők többsége szerint az

ideiglenes határellenőrzés akadályozza a személyek szabad áramlását, ezért azt
szeretnék, hogy csak kivételes esetben, és utolsó megoldásként lehessen azt

bevezetni. 

További információk

További információk

Az Európai Bizottság kihirdette az első – november 7. és 9. között lezajlott –
WiFi4EU-pályázati felhívás eredményét. A Bizottság 2 800 települést választott ki,
melyek egyenként 15 000 euró értékű WiFi4EU-utalványt kaptak. Magyarországon
Abától Zalalövőig összesen 91 település nyerte el az egyenként 15 ezer euró (kb.
4,85 millió forint) értékű WiFi4EU-utalványokat. A pályázati felhívás teljes
költségvetése 42 millió euró volt. A kiválasztott települések a támogatást
wifipontok létrehozására használhatják a közösségi élet színterein (városházákon,
közkönyvtárakban, múzeumokban, parkokban és egyéb nyilvános helyeken).

További információk

Breda nyerte el a 2019. évi Access City díjat

Érvénybe léptek a határok nélküli online vásárlást lehetővé tevő új szabályok

Schengen: új szabályzás az EU-n belüli ideiglenes határellenőrzésre

A 2019. évi Access City díjat a hollandiai Breda városa kapja azért, mert a város
folyamatosan fejlődik a fogyatékossággal élők életének megkönnyítése érdekében.

A díjat annak a városnak ítélik oda, amely egyértelmű és fenntartható módon
javította a városi élettel kapcsolatos alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségét,

valamint konkrét tervekkel rendelkezik további fejlesztésekre. A 2019. évi Access
City díjra 52 pályázat érkezett az Európai Bizottsághoz. A franciaországi Évreux

városa és a lengyelországi Gdynia kapták a második és a harmadik helyezést.

https://ec.europa.eu/hungary/news/20181203_geoblocking_hu
https://ec.europa.eu/hungary/news/20181203_geoblocking_hu
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181120IPR19549/schengen-uj-szabalyzas-az-eu-n-beluli-ideiglenes-hatarellenorzesre
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6286_en.htm
http://kamaraonline.hu/cikk/az-e-kereskedok-decembertol-nem-alkalmazhatnak-tagorszagonkent-eltero-arat
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20181120IPR19549/schengen-uj-szabalyzas-az-eu-n-beluli-ideiglenes-hatarellenorzesre
http://kamaraonline.hu/cikk/az-e-kereskedok-decembertol-nem-alkalmazhatnak-tagorszagonkent-eltero-arat
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6630_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6630_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_hu.htm
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EU HÍREK

Határozottabb uniós fellépés a félretájékoztatással szemben

További információk

Egyelőre nem szüntetik meg az évenkénti kétszeri óraátállítás gyakorlatát az Európai
Unióban. Az ügyben illetékes tagállami miniszterek december elején tartandó

tanácskozására készített beszámoló alapján tagállami fenntartások miatt nem tartható
az Európai Bizottság azon terve, hogy 2019-ben állítsák át utoljára az órákat az EU-ban.

 Több tagállami kormány szerint túlságosan szűk a döntési határidő, más kormányok
attól tartanak, hogy nehézségeket okozhat, ha egységes döntés hiányában az eddiginél

is több időzóna szabdalja szét az EU területét. Ezért legkorábban 2021-ben
szüntethetik meg az óraátállítást.

Tekintettel a 2019. évi európai parlamenti választásokra, valamint arra, hogy 2020-ig
több tagállamban országos és helyhatósági választásokra kerül sor, ma cselekvési
tervet terjesztettek elő a félretájékoztatás elleni küzdelem fokozása és a
demokratikus rendszerek védelme érdekében. A cselekvési tervben az Európai
Bizottság és Federica Mogherini, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselője több
konkrét intézkedést is felvázol a félretájékoztatás elleni fellépés érdekében, egyebek
mellett külön riasztási rendszer létrehozását és az online platformok által aláírt
gyakorlati kódex végrehajtásának szoros nyomon követését szorgalmazva.

További információk

További információk

2018. november 8-án a johannesburgi Afrikai Beruházási Fórumon ültek össze a
fenntarthatóenergia-ágazat kulcsfontosságú európai és afrikai szereplői. A magas

szintű találkozó célja egy olyan platform létrehozása, amely ösztönzi a fenntartható
energia területét érintő felelős és fenntartható magánberuházásokat Afrikában. Az új
platform várhatóan meg fogja erősíteni az európai és az afrikai vállalkozások közötti

partnerséget, és támogatni fogja a „fenntartható beruházásokra és munkahelyekre
irányuló Afrika–EU szövetséget” is.

További információk

Mesterséges intelligencia

A 2019. évi uniós költségvetés

Egyelőre nem szüntetik meg az óraátállítást az EU-ban

2018. december 4-én, az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes megállapodásra
jutott a 2019. évi uniós költségvetésről. Az uniós források továbbra is a növekedés
és a munkahelyteremtés, a kutatás és az innováció, a diákok és az ifjúság céljait
szolgálják. A források közel fele – kötelezettségvállalásokban 80,5 milliárd euró – az
európai gazdaság, a foglalkoztatás és a versenyképesség fellendítését szolgálja. A
megállapodás azon az előfeltételezésen alapul, hogy az Egyesült Királyság továbbra
is úgy járul hozzá 2020 végéig az uniós költségvetések végrehajtásához, mintha még
mindig tagállam lenne.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170705STO79036/mire-jo-az-europai-egeszsegbiztositasi-kartya
http://kamaraonline.hu/cikk/egyelore-nem-szuntetik-meg-az-oraatallitast-az-eu-ban
https://ec.europa.eu/hungary/news/20181206_disinformation_hu
http://kamaraonline.hu/cikk/egyelore-nem-szuntetik-meg-az-oraatallitast-az-eu-ban
https://ec.europa.eu/hungary/news/20181206_disinformation_hu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6689_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6689_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20170705STO79036/mire-jo-az-europai-egeszsegbiztositasi-kartya
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https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/growth/content/get-ready-european-industry-days-2019_en
https://ec.europa.eu/growth/content/get-ready-european-industry-days-2019_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/conference-sustainable-building-level-s-bringing-buildings-circular-economy-2018-dec-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/conference-sustainable-building-level-s-bringing-buildings-circular-economy-2018-dec-18_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/2018-eu-agricultural-outlook-conference-2018-dec-06_en
https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/copfir/event/ec-conference-%E2%80%9Cpromoting-sustainable-finance%E2%80%9D
https://ec.europa.eu/jrc/communities/community/copfir/event/ec-conference-%E2%80%9Cpromoting-sustainable-finance%E2%80%9D
https://ec.europa.eu/info/events/conference-sustainable-building-level-s-bringing-buildings-circular-economy-2018-dec-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/economy-finance/ecfin-workshop-fiscal-policy-uncertain-environment-2019-jan-29_en
https://ec.europa.eu/info/events/economy-finance/ecfin-workshop-fiscal-policy-uncertain-environment-2019-jan-29_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_en


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 2018-
ban. 
 
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

PÁLYÁZATOK
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-solidarity-corps-guide.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/2018-european-solidarity-corps-guide.pdf
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Az Európai Bizottság minden évben új munkaprogramot ad ki, amelyben meghatározza az előtte álló év stratégiai
kezdeményezéseit. Célja, hogy mind az Európai Unió intézményei, mind az érdekelt felek számára elérhetővé tegye
az Európai Bizottság adott évi szakpolitikai irányvonalait, jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéseinek
indikatív listáját. A 2009–2014 közötti előző hivatali időszakban a Bizottság minden éves munkaprogramjában
átlagosan több mint 130 új kezdeményezésre tett javaslatot. A Juncker-Bizottság ettől eltérő megközelítést
alkalmaz. A 2015. és 2016. évi munkaprogramjában csupán 23 új kezdeményezést terjesztett elő, a 2017. évi
munkaprogram pedig mindössze 21 kulcsfontosságú kezdeményezést tartalmazott, 2018-ban 26-ot, most pedig
csupán 15-öt. 
 
A Bizottság már minden olyan jogalkotási javaslatot előterjesztett, amely a Juncker elnök vezette Bizottság tíz
prioritásának megvalósításához szükséges. Eddig a javaslatok mintegy feléről sikerült megállapodásra jutni az
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, további 20% tekintetében pedig jelentős előrelépés történt a jogalkotási
folyamat során. Ezért a 2019. évi munkaprogram mindössze 15 új kezdeményezést, valamint további 10 új REFIT-
értékelést tartalmaz, amelyek célja a meglévő jogszabályok felülvizsgálata és célszerűségük további biztosítása. 
 
A bizottsági munkaprogram felsorolja azt a 45 függőben lévő kiemelt javaslatot is, amelyeket az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak még az európai választások előtt el kell fogadnia. Az Európai Bizottság javasolja
továbbá 17 függőben lévő javaslat vagy meglévő jogszabály visszavonását vagy hatályon kívül helyezését. 
Az Európai Bizottság fő célja tehát nem az, hogy újabb és újabb jogszabályokat terjesszen elő, hanem az, hogy
gyors megállapodás szülessen a már előterjesztett, függőben lévő jogalkotási javaslatokról. 
 
A Bizottság új kezdeményezései többek között a következő területekre vonatkoznak: 
• az európai beruházási terv áttekintése, 
• a fenntartható Európa létrehozása az elkövetkező generációk számára, 
• a digitális egységes piac kiteljesítése, 
• a mesterséges intelligencia európai fejlesztése, 
• cselekvési terv végrehajtása a félretájékoztatás megakadályozására, 
• ajánlás az európai elektronikus egészségügyi nyilvántartás létrehozására, 
• az egységes piacon még fennálló akadályok értékelése,  
• stratégia az endokrin károsító anyagokra vonatkozóan,  
• az euró nemzetközi szerepének megerősítése, 
• stratégia kialakítása az üvegházhatású gázkibocsátás hosszú távú csökkentésére vonatkozóan,  
• jelentés összeállítása az energiaunió helyzetéről és az akkumulátorokról szóló cselekvési tervről. 
 
Az energetika és az éghajlat-politika, az adózás és a szociálpolitika területén az Európai Bizottság támogatni fogja
a minősített többségi szavazás alkalmazásának kibővítését. Végezetül a Brexit miatt szükségessé válik az uniós
jog módosítása is. Az Európai Bizottság a 27 tagú Európai Unióhoz igazítja az uniós energiahatékonysági
céljainkat, megteszi az Egyesült Királyság állampolgárainak Brexit utáni vízumhelyzetére vonatkozó szükséges
javaslatokat, és 2018 végéig előterjeszti a szükséges felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokat. A
Bizottság körültekintően megvizsgált valamennyi függőben lévő javaslatot annak megítélése érdekében, hogy
szükséges-e azok fenntartása, módosítása vagy visszavonása. Összesen 15 olyan függőben lévő javaslat
visszavonását javasolja, amelyek technikai szempontból elavultak vagy már nem szolgálják céljukat.
Visszavonásra kerül például a konszolidált társaságiadó-alapra tett javaslat.  

Az Európai Bizottság 2019. évi munkaprogramja 

További információk 

https://europa.eu/regions-and-cities/sites/ewrc/files/euregionsweek_programme_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-work-programme-key-documents_en

