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Az EU és az USA értékelése a TTIP jelenlegi állásáról 
Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős biztos és Michael 
Froman, az Egyesült Államok kereskedelmi különmegbízottja közös 
értékelést tett közzé a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerségről (TTIP) folytatott tárgyalások 2013. júliusi kezdete óta elért 
eredményekről. Az EU és az USA közös jelentése a megbeszélések 
valamennyi területére kitér, így szót ejt a piacra jutás megkönnyítéséről az 
uniós és amerikai cégek számára, a műszaki előírások egyszerűsítéséről a 
magas szintű normák megőrzése mellett, valamint a globális kereskedelmi 
szabályokról, beleértve a fenntartható fejlődést, a foglalkoztatást és a 
környezetvédelmet, továbbá a kisebb cégekről szóló külön fejezetet. 

 

A közös jelentés teljes 
szövege: 
http://trade.ec.europa.eu/do
clib/docs/2017/january/trad
oc_155242.pdf 

 
További információk: 
http://europa.eu/rapid/press
-release_IP-17-49_hu.htm 
 

 HÍREK 

Új jogszabály-javaslat magas fokú adatvédelemre 
Az Európai Bizottság új jogszabályt javasol a jelenlegi adatvédelmi 
szabályok frissítésére, valamint azok hatályát kiterjesztenék a legújabb 
elektronikus hírközlési szolgáltatókra és szolgáltatásokra is pl. WhatsApp, 
Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage, Viber stb. Az 
új  adatvédelmi rendelet üzleti lehetőségeket is tartogat a cégek számára: 
miután a felhasználó beleegyezését adta a közölt adatok (tartalom 
és/vagy metaadatok) feldolgozásához, a hagyományos távközlési 
szolgáltatóknak nagyobb lehetőségük nyílik arra, hogy az adatok 
felhasználásával kiegészítő szolgáltatásokat nyújtsanak. 

További információk: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-16_hu.htm 

 
Jogszabályjavaslat: 
https://ec.europa.eu/digital-
single-
market/en/news/proposal-
regulation-privacy-and-
electronic-communications 

 

Antonio Tajanit választottak 

 az Európai Parlament elnökének 
2017. január 17-én megválasztották az Európai Parlament új elnökét 
Strasbourgban. Az olasz néppárti képviselő, Antonio Tajani győzött 
szoros küzdelemben, a képviselői szavazatok 55,4 százalékával. 
Antonio Tajani 2010. és 2014. között az Európai Bizottság 
vállalkozáspolitikáért felelős biztosa volt. Ő volt az, aki 2011-ben útjára 
indította a „Misszió a növekedésért” rendezvénysorozatot azzal a céllal, 
hogy segítse az európai KKV-k nemzetközi terjeszkedését. Míg egy 
parlamenti ciklus öt évig tart, az elnökök, az alelnökök és a bizottsági 
elnökök mandátuma csupán két és fél évre szól. Ennek megfelelően 
Antonio Tajani megbízatása 2019-ig lesz érvényes.  
 
 

További információk:  
http://www.europarl.europa.eu/ne
ws/hu/news-
room/20170113IPR58026/antoni
o-tajanit-v%C3%A1lasztottak-az-
ep-eln%C3%B6k%C3%A9nek 

Új európai elektronikus szolgáltatási kártya bevezetése 
Az Európai Bizottság négy új javaslatot terjesztett elő a szolgáltatási 
szektor fellendítésre, köztük az új európai elektronikus szolgáltatási kártya 

bevezetését. A kártya segítségével a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági 
szereplők (például mérnöki vállalkozások, informatikai tanácsadók, a 
kereskedelmi vásárok szervezői) saját országukban és saját nyelvükön 
egy egyablakos rendszerben tudnák intézni adminisztratív 
kötelezettségeiket. A szolgáltató saját országának illetékes szerve 
ellenőrizné a szükséges adatokat, amelyeket továbbít a másik 
tagországnak, a fogadó tagállam illetékes hatóságai pedig arról döntenek, 
hogy engedélyezik-e a kérelmezőnek, hogy szolgáltatásokat nyújtson az 
ország területén. 

További információk:  
http://europa.eu/rapid/pr
ess-release_IP-17-
23_hu.htm 

 
Az európai elektronikus 
szolgáltatási kártyára 
irányuló javaslat: 

http://ec.europa.eu/Docs
Room/documents/20813 
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A robotok helye az uniós gazdaságban 
Az Európai Parlament jogi szakbizottsága a mindennapi életben egyre 
gyakrabban használt robotok uniós szintű jogi szabályozásának kidolgozását 
kérte az Európai Bizottságtól. A gyártóknak például fel kellene szerelniük a 
robotokat olyan biztonsági kapcsolóval, amely veszélyhelyzetben azonnal 
leállítja őket. A képviselők arra figyelmeztettek, hogy a robotok egyre nagyobb 
szerepet kapnak az olyan modern eszközök fejlesztése során, mint az 
önvezető autók, repülőgépek, drónok, az ipari, mezőgazdasági vagy 
szolgáltató robotok vagy a szórakoztató iparhoz tartozó robotok, például 
játékok. A robotikában rejlő gazdasági potenciál kiaknázásáért, valamint a 
szabványok és a biztonsági előírások rögzítése miatt közös európai alapelvek 
illetve jogi és ipari keretrendszer kialakítására van szükség. 

További információk: 

http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-17-
5_hu.htm 

 

Vámengedmények Srí Lanka reformfolyamatainak ösztönzésére 
Az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy az Európai Unió törölje el a srí 
lankai termékekre kivetett, még fennálló behozatali vámok jelentős részét 
annak fejében, hogy az ország kötelezettséget vállal az emberi jogokról, a 
munkafeltételekről, a környezetvédelemről és a jó kormányzásról szóló 27 
nemzetközi egyezmény ratifikálására és eredményes végrehajtására. Ezen 
egyoldalú kereskedelmi preferenciák a következők: a tarifacsoportok 66%-a 
esetében teljes mértékben eltörlik a vámokat a termékek széles skálája 
tekintetében, ideértve a textilipari és halászati termékeket is. 

További információk: 

http://europa.eu/ra
pid/press-
release_IP-17-
34_hu.htm 
 
 
 

További információk:  
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/
news-
room/20161207STO54931/%C3%A9sz
ak-%C3%A9s-d%C3%A9l-arhus-
%C3%A9s-p%C3%A1fosz-
eur%C3%B3pa-kultur%C3%A1lis-
f%C5%91v%C3%A1rosai-2017-ben 

 

2018 a kínai-európai turisztikai együttműködés éve lesz 
2016 júliusában Kína és az Európai Idegenforgalmi Bizottság 
elhatározta, hogy 2018. a Kína-EU közötti turisztika éve lesz, amivel 
támogatják az európai turisztikai ipar és a kínai piac további fejlődését. 
Jelenleg 107 millió kínai turista indul útnak évente, közülük 3,7 millióan 
választják Európát úti célul. Az előrejelzések azt mutatják, hogy 2024-
ig 200 millió fölé emelkedhet a kínai utazók száma. Magyarország is 
sokat profitálhat a kínai beutazásokból, ha sikerül megtartania és 
növelnie vonzerejét.  

További információk:  

http://ec.europa.eu/g
rowth/tools-
databases/newsroo
m/cf/itemdetail.cfm?it
em_id=9052&lang=e
n 
 

 
HÍREK 

Arhus és Páfosz Európa kulturális fővárosai 2017-ben 
Európa kulturális fővárosai az idén a dániai Arhus és a ciprusi 
Páfosz lesznek. A cím 1985-ös athéni megalapítása óta több mint 
ötvennégy európai város - köztük Pécs 2010-ben - kapta meg a 
lehetőséget arra, hogy bemutassák az európai kulturális 
sokszínűséget és történelmi örökségüket. Arhus több mint 330 
ezer lakosával Dánia második legnagyobb városa. Az 
egyetemváros lakosságának 13%-a diák, látnivalói közül a 
leghíresebb az Aros múzeum, valamint az óváros, amelyet egy 
szabadtéri múzeummá alakítottak. Páfosz az UNESCO 
kulturális világörökség része. A város elhelyezkedésének 
köszönhetően mintegy hídként szolgál a Közel-Kelet és Európa 
kultúrája között. 
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További információk: 
www.eibreception.com/ 
 

2017. február 1. Brüsszel 
Európai Beruházási Terv – befektetés Európa 

jövőjébe 
Szervező: EIB, Európai Parlament 

Helyszín: Európai Parlament, Rue Wiertz 60 
 

További információk: 
 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/workshop-ict-standards-
public-procurement 
 

2016. január 24. Brüsszel 
IKT szabványok a közbeszerzésben 

Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

 

További információk: 
http://eu-
ems.com/register.asp?event_id=2302 
 

2017. január 24. Brüsszel 
Mit jelent Európának Európa? 

Szervező: Forum Europe 
Helyszín: Steigenberger Wiltcher's 

71 Avenue Louise 
 

További információk: 
http://bruegel.org/events/achieving-inclusive-growth-
what-have-we-
learnt/?utm_source=Bruegel+Updates&utm_campai
gn=20789e277c-
The+Bruegel+Newsletter+%7C+Public+edition+1+D
ec&utm_medium=email&utm_term=0_eb026b984a-
20789e277c-278040245 

 

2017. január 26. Brüsszel 
A befogadó gazdaság felépítése –milyen 

alapokra építhetünk? 
Szervező: Bruegel 

Helyszín: Bruegel, rue de la charité 33 

További információk: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eve
nts/2017/20170124-ecfin-
workshop/index_en.htm 
 

2017. január 24. Brüsszel 
Gazdasági workshop: a növekedés 

fellendítése  
Szervező: Európai Bizottság, DG ECFIN 

Helyszín: Európai Bizottság, Rue de la Loi 170 

 

 ESEMÉNYEK 

Program: 
http://www.steeep.eu/assets/STEEEP-final-event-
programme.pdf 

 
Regisztráció: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSequ4v
YLUdtyGQfoo6mRDf6WNRsYesOfb6pkvKYxlbI5RE
mSg/viewform?c=0&w=1 

 

2017. január 31. 15:00-17:30 Brüsszel 
STEEEP projektzáró konferencia: 

Energiahatékonyság – 
 a jogszabálytól a megvalósításig 

Szervező: Eurochambres 
Helyszín: EGSZB, 2 rue Van Maerlant 

További információk: 
http://us4.campaign-
archive1.com/?u=02183334de20a787e8a959f64&id
=6aeee054fe&e=5ce24dca31 

 
Regisztráció: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/1140906
420960212995 

 

2016. január 25. 10:00 
Webinárium: a szellemi tulajdonjog védelme 

Latin-Amerikában, Kínában és  
Délkelet-Ázsiában 

Szervező: Al-Invest 5.0 projekt 
Helyszín: online 
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További információk: 

http://energypolicysummit.eu/ 
 2017. március 21. Brüsszel 

3. Európai Energia Csúcstalálkozó 
Szervező: European Business Summit 

Helyszín: Palais d'Egmont, 
 Place du Petit Sablon 8 bis  

 
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 
 

 

ESEMÉNYEK 

Program: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2
020/other/events/2017-02-14/h2020-coordinators-
day-agenda_en.pdf 

 
Regisztráció: 
https://ec.europa.eu/digital-single-
market/events/cf/coordinators-day-amendments-
reporting-and-payments/register.cfm 

 

2017. február 14. 8:30-17:00 Brüsszel 
H2020 koordinátorok napja 
Szervező: Európai Bizottság  

Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne 
épület, 170 rue de la Loi 

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/easme/en/comment/4439#com
ment-4439 

 
Regisztráció: 
http://www.streamdis.eu/communicating-your-
project-registration/ 

2017. február 14. 14:00-15:00 
Webinárium: az uniós projektek 

kommunikációjának erősítése 
Szervező: Európai Bizottság, EASME  

Helyszín: online 
 

További információk: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.event
s-and-activities-smes-effectiveness 
 

Regisztráció: 
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-
ae77k/pages/cfnyqnfqeear6gbqvqbqca.html 
 

2017. február 6.  9:30-13:00 Brüsszel 
Az uniós KKV-politika 

 hatékonyságának növelése  
Szervező: Európai Gazdasági és 

 Szociális Bizottság 
Helyszín: EGSZB, 2 rue Van Maerlant  

 

További információk: 
 flavio.burlizzi@sistemacamerale.eu 
 
Regisztráció: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc91Ohf
7qmTIgyg9SCHv8lQXOcEpRwr1R8yjq5dEMwl3d3F
uw/viewform 

 

2017. február 10. 11:00 Brüsszel 
Kamarai lehetőségek az európai külső 

beruházási tervben (External Investment Plan) 
Szervező: Olasz Kereskedelmi és Iparkamara 

Brüsszeli EU Képviselete  
Helyszín: 30 Avenue Marnix  

Regisztráció: 
http://www.b2fair.com/Registration/genera201
7/regSelectPartner 
 

További információk: 
http://genera2017.businessbeyondborders.inf
o/ 

2017. február 28 – március 1. Madrid 
Nemzetközi B2B hálózatépítő rendezvény 
Madridban, a Genera nemzetközi vásáron 

Fókusz szektor: energia és környezet 
Szervező: BusinessBeyondBorders projekt 

 

http://energypolicysummit.eu/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-your-europe-your-say-2017
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/ezqg6znreea79abqvqbqca.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-02-14/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-02-14/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2017-02-14/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-and-payments/register.cfm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-and-payments/register.cfm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/coordinators-day-amendments-reporting-and-payments/register.cfm
https://ec.europa.eu/easme/en/comment/4439#comment-4439
https://ec.europa.eu/easme/en/comment/4439#comment-4439
http://www.streamdis.eu/communicating-your-project-registration/
http://www.streamdis.eu/communicating-your-project-registration/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-smes-effectiveness
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-smes-effectiveness
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/cfnyqnfqeear6gbqvqbqca.html
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/cfnyqnfqeear6gbqvqbqca.html
mailto:flavio.burlizzi@sistemacamerale.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc91Ohf7qmTIgyg9SCHv8lQXOcEpRwr1R8yjq5dEMwl3d3Fuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc91Ohf7qmTIgyg9SCHv8lQXOcEpRwr1R8yjq5dEMwl3d3Fuw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc91Ohf7qmTIgyg9SCHv8lQXOcEpRwr1R8yjq5dEMwl3d3Fuw/viewform
http://www.b2fair.com/Registration/genera2017/regSelectPartner
http://www.b2fair.com/Registration/genera2017/regSelectPartner
http://genera2017.businessbeyondborders.info/
http://genera2017.businessbeyondborders.info/


 
 
 
 

A nők részvételének elősegítésére  
a Horizont 2020 program KKV eszköz pályázataiban 

 
A pályázati kiírás célja hogy a női vállalkozók figyelmét is felhívja a Horizont 2020 program KKV-
eszközében rejlő lehetőségekre, segítse őket egy sikeres pályázati anyag benyújtásában.  
 
A pályázat keretében vállalkozások konzorciumai női vállalkozók támogatása érdekében 250.000 
euróra pályázhatnak.  
 
A pályázók köre: Legalább 4 különböző EU tagországban bejegyzett EEN (Enterprise Europe 
Network).  
 
A pályázat benyújtásának határideje 2017. április 6.  
 
További információk: 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042 
 

 
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 máltai EU soros elnökség prioritásai 

 
 

2017. január 1-jétől június 30-ig Málta látja el az Európai Unió 

Tanácsának soros elnökségi feladatait. A holland és a szlovák 

elnökséget követően Málta zárja a jelenlegi elnökségi triót. Ezek az 

országok 2016 januárja óta dolgoznak együtt a 18 hónapos 

munkaprogramjuk végrehajtásán. Málta a tisztséget júliusban 

Észtországnak adja tovább.  

 

Az elnökségi félévet hivatalosan Donald Tusk, az Európai 

Tanács elnöke 2017. január 11-én nyitotta meg Málta 

fővárosban, Vallettában. „Az elkövetkező hat hónap során 

Rómában ünnepeljük majd a Szerződés létrejöttének 

hatvanadik évfordulóját, és a Brexitre irányuló eljárás is 

hivatalosan kezdetét veszi. A tavaszi időszak komoly 

megmérettetés lesz az EU egésze számára a migráció 

tekintetében, különösen a Földközi-tenger középső térségében 

húzódó útvonalat illeteően” – emelte ki Donald Tusk. 

 

Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott Málta most először 

látja el az unió soros elnöki tisztségét, amely jelentős feladatot 

jelent majd a kis szigetország számára, hiszen az Európai 

Uniónak jelenleg is számos kihívással kell szembenéznie. 

 

A máltai elnökség programjának fókuszában többek között a 

migráció, a biztonság és az egységes piac áll. Meghatározó 

elemei továbbá a társadalmi integráció, a szomszédságpolitika 

és a tengerekre vonatkozó kérdések megoldása is: 

 

 haladó megközelítés kialakítása a társadalmi befogadást és olyan kérdéseket illetően, mint a nemi 

egyenlőség a munkaerőpiacon; 

 a menekültek megsegítésére egy közös európai megoldás elindítása; 

 vita ösztönzése az Európa Unió szerepéről és az előtte álló kihívásokról azzal a céllal, hogy az EU 

közelebb kerüljön az emberekhez; 

 annak vizsgálata, hogy az egységes piacról szóló jogszabályok módosítása miként válhat a 

kis- és középvállalkozások és a fogyasztók előnyére. 

 

A tavalyi elnökség során Szlovákia fő prioritásai közé tartozott a menekültválság és az egyre inkább 

kibontakozó terrorizmus okozta biztonsági problémák megoldása. Ennek következtében megerősödött 

a határvédelem és a parti őrség annak érdekében, hogy megfékezze az illegális bevándorlást. A 

máltai elnökség célja továbbfejleszteni az előző félév során elért eredményeket, így jelentős hangsúlyt 

helyez a migrációs válság mielőbbi megoldására.  Cél egy közös, működőképes menekültügyi 

ügynökség felállítása és a dublini rendszer reformja. A soros elnökség arra törekszik majd, hogy olyan 

újabb megállapodásokat kössön a főbb afrikai migrációs származási és tranzit országokkal, amelyek 

lehetővé teszik a bevándorló áradat hatékonyabb kezelését. 
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Az Európai Unió Tanácsának 
elnökségét a 28 tagállam 
nemzeti kormányai látják el, 
amelyek hathavonta, minden év 
január 1-jén és július 1-jén 
váltják egymást. Az elnökség 
hivatala jelentős felelősséggel 
jár: az adott időszak alatt az 
elnökséget betöltő tagállam 
elnököl az Európa Unió 
Tanácsa, az EU egyik legfőbb 
döntéshozó testületének ülésein. 
Ezenkívül az elnökség felelős 
annak biztosításáért, hogy a 
tagállamok harmonikusan 
dolgozzanak együtt, szükség 
esetén kompromisszumra 
jussanak, és mindenkor az EU 
egészének érdekében járjanak 
el. 

 



 

 

 

 

 

Az elnökség idején fontos helyet kap továbbá az egységes belső piac elmélyítése és a kis- és 

középvállalkozások támogatása is. Az elnökség legfontosabb gazdasági prioritásai a következőek: 

 

 A roaming díjak felszámolása – 2017. június 15-étől megszűnnek a roamingdíjak az 

EU-ban és az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagországaiban. Az erről szóló uniós 

jogszabály végrehajtási rendelete 2017. január 7-én lépett életbe. 

 

 Indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás tiltását célzó rendelet - A 

rendelettervezet célja, hogy megszüntesse a vevőkkel szemben az állampolgárságuk, 

lakóhelyük vagy székhelyük alapján alkalmazott diszkriminációt, és ezzel fellendítse az 

elektronikus kereskedelmet. Az osztrák kereskedelmi és iparkamara véleménye szerint a 

jogszabály-javaslat egyértelműen hátrányos helyzetbe hozná a kisebb uniós cégeket és 

az jelentős anyagi terhet róna a vállalkozásokra. A Tanács 2016. november 28-án 

megállapodásra jutott a jogszabálytervezetről. A parlamenti jelentés 2017 januárjára 

várható. 

 

 Digitális gazdaság – a „Digital Assembly” elnevezésű nagyszabású rendezvény 

megszervezése 2017. június 15-16-én Vallettában.  

 

 A KKV-k finanszírozásának egyszerűsítése a tőkepiaci unió megvalósításán 

keresztül - a tőkepiaci unió alternatív finanszírozási forrásokat teremt a kezdő 

vállalkozások beruházásai számára üzleti angyalok, kockázati tőke és a piaci 

finanszírozás formájában. A javaslat az európai beruházási tervhez is kapcsolódik, amely 

átfogó stratégiát biztosít a finanszírozási hiány kezelésére 

 

 Az energiahatékonysági csomag felülvizsgálata  

 

Az év második felében majd Észtország látja el az elnöki teendőket, ugyanis az Egyesült Királyság 

lemondott a 2017 második félévében esedékes soros uniós elnökségéről, miután júniusban a kilépés 

támogatói kerültek többségbe a szigetország uniós tagságáról kiírt népszavazáson. Magyarország 

2011 első felében látta el először az EU elnökségét, és 2024-ben fog ismét sorra kerülni. 

 

A máltai EU soros elnökség hivatalos honlapja: 

https://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx 

 

A máltai elnökségi naptára: 

file:///C:/Users/mkik/Downloads/provisional-calendar-mt-2017.pdf 
 

Az elnökség prioritásai:  

https://www.eu2017.mt/Documents/Maltese%20Priorities/EU2017MT%20-

%20Presidency%20Priorities%20(EN).pdf 
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