
 



július 7-8. 

G20 csúcstalálkozó 
 

 

A G20 19 olyan országból áll, amelyek a világ 

bruttó hazai termékének több mint 80%-át 

teljesítik, illetve a világnépesség mintegy 

kétharmadát foglalják magukba. 

 



#Az első G20 csúcstalálkozóra 2008-ban került sor, 

amikor is a pénzügyi világválság indokolta meg a 

találkozást, ugyanis szorosabb együttműködésre volt 

szükség a krízis megoldása érdekében. 2008 óta a 

csoport minden évben megtartja ülését, jelezve hogy 

a gazdasági és pénzügyi együttműködésre szükség 

van. A csapat 20. és egyben teljes joggal bíró tagja az 

Európai Unió, amely három ország képviselete 

(napjainkban Németország, Franciaország és 

Olaszország, ill. egykor az Egyesült Királyság) mellett 

foglalhat állást az üléseken. A napjainkra már csak 3 



gazdaságilag fejlett uniós tagország mellett 

Spanyolország permanens meghívott, illetve 

Hollandia partnerországi státuszt tudhat magáénak. 

Az Európai Unió saját hellyel rendelkezik, ugyanis 

gazdaságilag a világ egyik legfejlettebb organizációja, 

és releváns szerepe van kereskedelmi ügyekben, 

gazdaságpolitikában, pénzügyi szabályozásban, 

fejlesztésben, energiaügyben és az éghajlatváltozás 

kérdéseiben is. 



 



#A G20-ak vezetői 2017. július 7-8. között tartották 

meg évi ülésüket Németországban, Hamburgban. Az 

Európai Uniót két személy képviselte, elsősorban 

Donald Tusk, az Európai Unió Tanácsának elnöke, 

illetve Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke. A 

találkozó mottója és központi témája a „behálózott 

világ átalakítása” volt. A megjelent vezetők közösen 

elfogadott nyilatkozataikban olyan általános témákra 

tértek ki, mint a globalizáció előnyei, a reziliencia 

kialakítása, a fenntartható megélhetés és a közös 

felelősségvállalás. 



#A résztvevők egy cselekvési tervet fogadtak el a 

terrorizmus ellen, a probléma és veszély megoldása 

érdekekében egyezség született az együttműködésről. 

A vezetők tudomásul vették, hogy az USA kilép a 

Párizsi Megállapodásból. Újabb cselekvési tervet 

fogalmaztak meg az energia- és éghajlatügyi 

kérdésekben. A felsorakoztatott tematikák között 

szerepelt a migráció is, fontosnak tartották a fokozott 

ellenőrzést, az embercsempészet redukálását és 

visszaszorítását, illetve a migráció kiindulópontját 

jelentő országok helyzetének javítását is. 



 



#Pénzügyi kérdésekben megállapodtak, hogy 

folytatják az adóügyi együttműködést, és támogatják 

a pénzügyi átláthatóság kialakítását. Mindemellett 

elindult a G20-ak Afrika partnerségi programja, 

segítve ezzel a földrészen a munkahelyek teremtését, 

természetesen a vidéki országrészeken is. 

#A fenntartható életminőség és a növekedés 

érdekében kiemelték a digitalizációban rejlő 

lehetőségeket. Az új munkahelyek és az új 

munkalehetőségek rugalmas betöltése érdekében 



szükségesnek tartották a széleskörű felkészítést, a 

polgárok informatikai ismereteinek bővítését. A 

társadalmi kérdésekben a nemek közötti egyenlőség 

elérése is helyet kapott, és a digitalizálást és az IKT-t 

(információs és kommunikációs technológiák) egy 

megfelelő eszköznek találták az emancipáció 

eléréséhez, a nők társadalmi szerepvállalásához. 

Kiemelték a nemzetközi egészségügyi együttműködés 

jelentőségét is, leginkább az antimikrobiális 

rezisztencia okozta problémák miatt. 



 



#A találkozó végén megállapodtak a 2018-as ülés 

helyszínéről is, végül Argentínában került sor a 

következő alkalomra. 

 

Források 

https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/inte

rnational-summit/2017/07/07-08/ 
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https://hu.euronews.com/2017/07/05/10-

erdekesseg-a-hetvegi-g20-as-csucstalalkozorol 
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