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A hírlevél tartalmából
Csúcs után csúcs – még mindig nincs költségvetés, júliusban folytatják. A
helyreállítási alapról és az óriáshitelről is tárgyalni kell.
Hivatalba lép a német elnökség – három megörökölt téma lesz a legfontosabb: a hét
éves büdzsé, a helyreállítási alap és a brexit.
Ami zöld, arra lesz pénz. Rendelet alapján döntik el az EU-ban, mi igazán zöld, mi
„halványzöld”, és mire nincs pénz többé.
Vakcinastratégia – a kutatás után gyártásra is ad pénzt az unió, amivel előre kifizeti
a jövőbeli vakcinakészletek árát.
Brexit – ha lesz megállapodás, még az idén lesz, vagy nem lesz, mert a britek nem
húzzák tovább.
Fellélegzik a nyugati agrárium – jönnek vissza a kelet-európai vendégmunkások,
hogy olcsón leszedjék a beérett termést.
FÓKUSZBAN EURÓPA: Unión kívülről érkező állami támogatások – eddig nem
vizsgálták, de szabályozni akarják, mert jogosulatlan előnyt jelent a piacon.
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Csúcs után csúcs
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Július közepére újabb uniós csúcsértekezletet hív össze Charles Michel, az
Európai Tanács elnöke, és a februári kudarcba fulladt költségvetési csúcs
óta az lesz majd az első személyes találkozó a 27 állam- és kormányfő
között. A legutóbbi, június 19-i videócsúcson a vezetőknek első alkalommal
volt lehetőségük egymás között megvitatni az Európai Bizottság által három
héttel korábban közzétett új, hét évre szóló, február óta átdolgozott 1100
milliárd eurós költségvetési javaslatot, amelyet kiegészít a 750 milliárd eurós
helyreállítási alap is. Ez utóbbi összeget teremtené elő hitelfelvétellel a
nemzetközi pénzpiacról az Európai Bizottság, ami példa nélküli lépés lenne
az EU történetében, de a videokonferenciás csúcsértekezleten abban
egyetértés mutatkozott, hogy a válság miatti rendkívüli időkben helye lehet
egy ilyen rendkívüli eszköznek. Az összeg felhasználását illetően még
számos vitás kérdés van, vitatott az összeg nagysága, valamint az is, hogy
a tagállamok támogatásként vagy kedvező kondíciójú hitelként kapják meg
a forrásokat. Ugyancsak nincs egyetértés arról, hogy milyen elosztási elvek
alapján dőljön el, ki mennyivel részesedjék a pénzalapból, mennyire
számítson bele az elosztásba a járvány által okozott károk mértéke, a
tagállam gazdasági ereje, adósságállománya, vagy a munkanélküliség
alakulása az elmúlt öt évben. Több tagállam bírálta ugyanis (köztük a V4ek, így Magyarország is), hogy ha egy ország jól védekezett a járvány ellen,
és az elmúlt öt évben csökkent az adósságállománya és a munkanélküliség
mértéke is, sokkal hátrányosabb helyzetbe kerül az elosztásnál, mint a jóval
gazdagabb Olaszország vagy Spanyolország, ahol az elmúlt évek lazább
gazdálkodási fegyelme, és rossz munkanélküliségi helyzete után
következett be a válság. Charles Michel a következő hetekben kétoldalú
tárgyalásokat folytat majd a tagállamokkal, és a július közepén esedékes
csúcstalálkozó előtt áll elő a részletes, tagállamokra lebontott költségvetési
javaslattal.

Konzultáció: milyen legyen az uniós kereskedelem
a járvány után?
Az Európai Unió: kereskedelmi világhatalom – mégis a járvány idején
szembesülnie kellett azzal, milyen nehézségei adódtak bizonyos
nélkülözhetetlen termékek beszerzésével. Ez indította most az Európai
Bizottságot arra, hogy online konzultációt kezdeményezzen, és a
tagállamok, illetve az Európai Parlament mellett kikérje a szakterület
különböző képviseleteinek véleményét arról, milyen változásokat
tartanának szükségesnek az unió kereskedelempolitikájában. „Azt
akarjuk, hogy politikánk továbbra is a polgáraink és vállalkozásaink
érdekeit szolgálja, erősítse a globális vezető szerep betöltésére irányuló
törekvéseinket számos területen, és eközben szigorúbb megközelítést
alkalmazzon annak érdekében, hogy megvédjük magunkat minden
ellenséges vagy visszaélésszerű fellépéstől” – mondta a konzultáció
elindításakor Phil Hogan, a Bizottság kereskedelmi biztosa. Az írásos
válaszokat szeptember 15-éig várják, és a kapott véleményeket felhasználják majd az év végéig kidolgozandó új uniós kereskedelempolitika
kidolgozása során.

További
információk:

https://ec.europa.eu/
commission/pressco
rner/detail/hu/ip_20_
1058
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Megkezdődik a német soros elnökség munkája
Július 1-től Németország az Európai Unió soros elnöke, a
különböző kormányzati szintű tanácsülések napirendjét ők állítják
majd össze. A következő három félév soros elnökei alkotják az
újabb elnökségi triót: a németeket Portugália és Szlovénia követi, a
trió-elnökség a 2007 óta tartó gyakorlat szerint összehangolja a
munkát, és közös programot is kidolgoz. Ennek ellenére a németek
terveiről viszonylag keveset tudni, mert bár Angela Merkel június 18án is beszélt róla a Bundestagban, a végleges dokumentumot csak
június 24-én fogadta el a berlini kormány – a késlekedés ki is váltotta
az ellenzéki pártok bírálatát. Azt már előzetesen lehetett tudni, hogy
három dolog elkerülhetetlenül ott lesz a német elnökség
napirendjén: a következő hét éves uniós költségvetés, az azt
kiegészítő járvány utáni helyreállítási alap, és a brexit után kötendő
megállapodás a britekkel. Ez a kötelező gyakorlat, a szabadon
választott programban pedig ott lesz a németek számára oly fontos
kínai kapcsolat (lett volna egy EU-Kína csúcstalálkozó is Lipcsében,
de azt a járvány miatt le kellett mondani, és így videokonferencián
tartották meg már a német elnökség kezdete előtt), a digitalizáció –
amelyből a németek az európai szuverenitás megerősítésére
fektetnék a fő hangsúlyt, de áttekintenék a digitális gazdaság
tisztességes adóztatását is (az új hét éves költségvetés egyik
tervezett új saját bevételi forrása épp az „egységes piac használata
után fizetendő adó”, ami nem titkoltan a digitális óriáscégekre lenne
szabva), valamint a következő hat hónapra eshet két szabadkereskedelmi megállapodás véglegesítése is a MERCOSURországokkal (Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay – a DélAmerikai Közös Piac) és Mexikóval. Eközben persze a németek
asztalán „landol” várhatóan az új migrációs csomag is, amelynek
bemutatását március óta halogatja a Bizottság, és nem kizárt, hogy
a német elnökség tekintélyétől várnák az áttörést, és mindenképpen
számítani kell a „hetes cikk” szerinti eljárások folytatódására is
Lengyelország és Magyarország ellen.

További
információk:

https://www.eur
activ.com/secti
on/politics/new
s/merkelpresents-plansfor-eu-councilpresidency-inthe-bundestag/

Az EU megfinanszírozza - cserébe soron kívül
kap majd vakcinát
Európai vakcinastratégiát dolgozott ki a Covid19 elleni oltóanyag
gyorsított ütemű kifejlesztésére, legyártására és elérhetővé tételére az
Európai Bizottság. A kezdeményezés révén, amit a tagállami
egészségügyi miniszterek előzetesen már támogattak, lehetőség
nyílna arra, hogy az oltóanyag a szokásos 12-18 hónapnál előbb
készüljön el és kerüljön a piacra, és az EU tagállamainak polgárai
egyidőben jussanak hozzá több százmillió dózishoz. A Bizottság úgy
rövidítené le a biztonságos és hatékony oltóanyagok kifejlesztését,
hogy a klinikai kísérletekkel párhuzamosan finanszírozná meg a
gyártók termelési kapacitásainak bővítését, hogy a sikeresen
kifejlesztett vakcinából minél gyorsabban le lehessen gyártani a több
százmilliós vagy milliárdos mennyiséget.
(folytatás a következő oldalon)
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További
információk:
https://ec.europa
.eu/commission/
presscorner/det
ail/hu/ip_20_110
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A gyakorlatban mindez úgy valósulna meg, hogy a Bizottság a
tagállamok nevében kötelezettségvállalásokat ad az egyes
oltóanyaggyártóknak, részben finanszírozza az induló költségeket,
cserében pedig fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy adott időn
belül meghatározott mennyiségű oltóanyagot vásároljon tőlük úgy,
hogy a megfinanszírozott előleg beleszámít majd a tagállamok által
ténylegesen megvásárolt oltóanyagok árába. Az unió számára az
oltóanyag kifejlesztése annyira fontos, hogy átmenetileg még a
szigorú GMO-szabályokat is hajlandó lenne félretenni. Vannak
ugyanis olyan, a vakcinák kifejlesztéséhez használt anyagok,
amelyeket genetikailag módosítottak, és így az EU-ban csak külön
engedélyezési eljárás után lennének hasznosíthatók. A javaslatról
még az illetékes minisztereknek és az EP-nek is szavaznia kell.

Taxonómia – mi a zöld és mi nem?
Az Európai Parlament is rábólintott arra a rendeletre, amely alapján a
Bizottság a jövőben osztályozhatja a különböző gazdasági
tevékenységeket aszerint, hogy mennyire járulnak hozzá Európa
klímasemlegességének eléréséhez 2050-re. Az osztályozás több
csoportba sorolja majd a gazdasági tevékenységeket, ezzel
meghatározva azt is, hogy az adott csoportban működő vállalkozások
milyen támogatásokhoz juthatnak hozzá. A cél az, hogy a
környezetkárosító tevékenységek (például szénalapú erőművek) ne
jussanak beruházási-fejlesztési támogatásokhoz. Az átmeneti
kategóriába pedig olyan tevékenységeket sorolnak majd, amelyek nem
okoznak jelentős környezeti kárt, és munkájukkal képessé teszik a
gazdaságot arra, hogy továbblépjenek a klímasemlegesség elérése
felé (például földgáz alapú vagy nukleáris energia). Az Európai
Bizottság szerint a jogszabály lehetővé teszi, hogy a befektetők a
beruházások átcsoportosításával a fenntarthatóbb technológiák és
vállalkozások támogatását részesítsék előnyben, így az EU számára
meghatározó eszközt jelent a klímasemlegesség 2050-ig történő
megvalósításához. Valdis Dombrovskis, a Bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke
úgy nyilatkozott: „A taxonómiai rendelet elfogadása a zöld menetrend
fontos mérföldköve. A világon elsőként vezeti be a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek osztályozási rendszerét, amely valódi lendületet fog adni a fenntartható beruházásoknak. Emellett hivatalosan létrehozza a fenntartható finanszírozással foglalkozó platformot.” Ez a platform a magán- és a közszféra
szakértőiből álló tanácsadó testület lesz, amely segíti a Bizottságot a
szakmai átvilágítási kritériumok kidolgozásában és a fenntarthatósági
stratégia alakításában. Legfeljebb 57 tagból fog állni, akik közül 50-et
egy július 16-áig nyitva álló pályázat útján választanak ki, a többieket
uniós intézmények delegálják.

További
információk:
https://ec.euro
pa.eu/commis
sion/presscorn
er/detail/hu/ip
_20_1112
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Áfacsökkentést javasol a sörfőzők szövetsége
Hiába nyitottak meg az éttermek és a bárok Európában, a kötelező
távolságtartás miatt kevesebb asztalnál szolgálhatják ki a vendégeket,
vagyis a létszámkorlátozás miatt teltházak esetén is kisebb bevétellel
számolhatnak. Hacsak – ezt javasolja Pierre-Olivier Bergeron, a
sörfőzők európai szervezetének (Brewers Europe) főtitkára – a
fogyasztást nem ösztönöznék a kormányok azzal, hogy az
alkoholtartalmú italok áfáját lecsökkentenék. Több országban már
csökkentették az ételek és alkoholmentes italok áfáját azzal a céllal,
hogy a fogyasztás növekedése révén a vendéglátók visszahozhassanak valamit a járvány miatt kiesett bevételből (Németországban
általános áfacsökkentés volt 19-ről 16 százalékra), a sörfőzők most ezt
terjesztenék ki az alkoholtartalmú italokra is. Azt mondják indoklásképpen, hogy a bárok, kocsmák, éttermek „az emberek közötti
kapcsolattartás színterei”, és ezeknek fontos szerepük lehet abban,
hogy a fertőzésveszély végével visszaálljanak a megszokott szintre a
társadalmi kapcsolatok. A lobbyszervezet szerint még arra sincs
szükség, hogy új jogszabályt terjesszenek elő, hiszen jelenleg is
lehetséges például kedvezményes jövedéki adókulcsot alkalmazni
kisebb sörfőzdék vagy alacsonyabb alkoholtartalmú sörök esetében,
és arra is van lehetőség, hogy az el nem adott és megromlott sörök
esetében visszatérítsék a teljes jövedéki adót. A főtitkár szerint az
elmúlt 15 év tapasztalatai azt mutatják, hogy minden adócsökkentés
után növekedtek az állami bevételek, vagyis szinte állandósult szabály,
hogy a forgalom növekedése mindig kompenzálja a kezdeti
bevételkiesést.

További
információk:
https://www.e
uractiv.com/s
ection/econo
myjobs/news/be
er-bosslowering-vaton-alcoholwould-helphospitalitysector-revivequickly/

Vissza a kelet-európai vendégmunkásokat!

További
információk:
https://euobs
erver.com/cor
onavirus/148
636

A schengeni határok újranyitásával június 15-től fokozatosan
visszatérhetnek Nyugat-Európába a kelet-európai vendégmunkások.
Igaz, a korlátozások idején is volt példa arra, hogy Romániából
charterjáratokat indítottak Németországba és Nagy-Britanniába, mert
be kellett takarítani pl. az epret vagy a spárgát, és a keleti munkaerő
nélkül erre nem lett volna mód. A helybéliek ugyanis csak jóval
magasabb bérért vállalták volna a munkát. Romániából akkora
tömegben keltek útra a charterjáratokkal a vendégmunkások, hogy
még a távolságtartási szabályokat sem tudták betartani. Németország
egyébként a járvány idején 80 ezerben korlátozta a foglalkoztatható
mezőgazdasági vendégmunkások számát, pedig a német
agrárgazdaságnak 300 ezer munkásra lenne szüksége betakarítások
idején. Ugyancsak súlyos gondot jelentett a kelet-európai
vendégmunkások hiánya Ausztriában. Csak a házigondozásban 43
ezer román állampolgár dolgozik, mintegy 800 munkaközvetítő
ügynökség alkalmazásában. Az ügynökségekre rengeteg a panasz,
mert fiktív „adminisztratív költségekért” kérnek jutalékot a
vendégmunkásoktól. Mégis, mivel a vendégmunkások fizetése
havonta 1500 eurónál (kb. 520 ezer Ft) kezdődik, és a romániai
minimálbér 500 euró (kb. 170 ezer Ft), sokan vállalják a külföldi
munkát, annak ellenére, hogy – különösen a mezőgazdaságban
foglalkoztatott idénymunkásoknak - gyakran megalázó körülmények
között kell élniük Nyugat-Európában.

HÍREK
Brexit: ősszel minden felpörög?

További
információk:
https://www.eur
activ.com/sectio
n/ukeurope/news/jo
hnson-and-vdlkick-the-brexitcan-intoautumn/

Amikor a britek január végén kiléptek az EU-ból, még azt
lehetett várni, hogy a júniusban tartandó EU-UK csúcsszintű
találkozón már a jövőbeli kapcsolatokról szóló szerződésről
írják alá a megállapodást. Ehelyett a videokonferencia
segítségével megtartott mostani értekezleten abban sikerült
megállapodni, hogy (1) júliustól valóban felpörgetik a
tárgyalásokat, és (2) nem lesz halasztás, azaz, ha nincs
megállapodás („no deal”), akkor szabadkereskedelmi
megállapodás híján 2021. januártól a Világkereskedelmi
Szervezet (WTO) tagjai közötti szabályok lépnek életbe a
kétoldalú kereskedelemben. Azaz: vámok és kvóták lesznek,
ami nem egyszerűsíti majd a helyzetet. Az EU most a WTO
szabályai értelmében, ha importál, átlagosan 3,2 % vámot
számít fel (agrártermékekre az átlag 8,7 %, egyebekre 2,8%).
De az agrárvámok átlaga önmagában is bonyolult,
közbeszólnak ugyanis a mennyiségi kvóták, azaz vannak olyan
mennyiségek (országonként, termékenként változhatnak),
amelyek vámmentesek, aztán bizonyos mennyiség fölött egy
bizonyos százalék a vám, egy újabb határ fölött pedig még
magasabb. Lehetnek olyan termékek, amelyeknek a vámtétele
a 100 százalékot is meghaladja. De nem csupán a vámok és
kvóták bevezetése lenne a következménye a „no deal”-nek. Az
Egyesült Királyság most még (a kilépés után, az év végéig tartó
átmeneti időszakban) részese az EU és harmadik országok
által kötött összes szabadkereskedelmi egyezménynek. Ha
nincs megállapodás, akkor ezekből is „kiesik”, és újra kell
tárgyalnia, újra kell kötnie ezeket (szám szerint közel százat, az
előkészületben lévőkkel együtt még többet). Van tétje tehát
annak, hogy lesz-e megállapodás. Hogy akkor miért mennek
nehezen a dolgok? Vannak „vörös vonalak”, amelyeket
nehezen lépnének át mindkét oldalon. Az EU halászati jogokat
szeretne a brit felségvizeken, a britek meg nem szeretnék, ha
az Európai Bíróságnak továbbra is megmaradna a joghatósága
fölöttük. Vagy: nem szeretnék megnyitni saját piacukat az uniós
országok gazdasági szereplői előtt ugyanolyan feltételekkel,
mint amilyenekkel a brit vállalkozások dolgoznak. A „jövőbeli
kapcsolatok” olyan vetületeiről pedig, mint a külpolitikai,
védelmi, fejlesztési vagy tudományos együttműködés –
gyakorlatilag még meg sem kezdődtek a tárgyalások. Lenne
tehát mit felpörgetni. Ha mégsem sikerül, a britek számára egy
gyógyír maradhat: abban bízhatnak, hogy esetleg hamarabb
tudnak szabadkereskedelmi megállapodást kötni az Egyesült
Államokkal, mint az EU. A Brüsszel és Washington között több
éven át folytatott tárgyalások ugyanis reménytelenül
megrekedtek, azaz itt Londonnak valós esélyei lehetnek.
Persze, nem tudni, nyernek-e annyit a réven, mint amennyit az
EU-val veszítenének a vámon?

ESEMÉNYEK

2020. október 20-22. (új időpont)

További információk:
https://www.eugreenweek.eu/en

EU Zöld Hét 2020
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és tagállamok
További információk:

2020. július 13.

Civil társadalmi párbeszéd – EU
kereskedelmi felülvizsgálat

https://trade.ec.europa.eu/civilsoc/me
etdetails.cfm?meet=11569
Regisztráció: július 8. 12:00-ig

WEBEX-rendezvény
További információk:

2020. szeptember 7-8.
Kutatás és innováció: a makrogazdasági
modellek határainak tágítása

https://ec.europa.eu/info/events/movingfrontier-macroeconomic-modellingresearch-innovation-2020-sep-07_en

Helyszín: Covent Garden, Brüsszel,
Place Rogier 16
További információk:

2020. október 27-30.
Nemzetközi Termékbiztonsági Hét
Szervező: Európai Bizottság

https://ec.europa.eu/info/events/internati
onal-product-safety-week-2020-2020oct-27_en

Helyszín: Brüsszel, Rue de la Loi,
Charlemagne épület

További információk:

2020. szeptember 9-10.
Fenntartható fejlődés – nemzetközi
konferencia
Szervező: Európai Bizottság, Kutatási és
Innovációs Főigazgatóság

Helyszín: Róma

https://ec.europa.eu/info/events/icsd2020-8th-international-conferencesustainable-development-2020-sep09_en

PÁLYÁZAT

Európai védelmi ipari fejlesztési program: a 2020. évi felhívások
Összesen több mint 160 millió eurós költségvetéssel 12 olyan kategóriát fednek le,
amelyek a kritikus fontosságú képességek iránti igényeket tükrözik. A Bizottság olyan
vegyi, biológiai, radiológia és nukleáris (CBNR) egészségügyi ellenintézkedések
tervezésére, prototípus-készítésére és tesztelésére – például megelőző és
gyógyászati célú immunterápiára – vonatkozó projektjavaslatokat vár, amelyek
hasznosnak bizonyulhatnak az olyan jövőbeli világjárványok okozta válságok kezelésében, mint amilyennel ma Európa és a világ szembenéz.

Határidő:
2020. december 1.

További információk:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportu
nities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCode
s=1;statusCodes=31094501,31094502;pro
gramCode=EDIDP;programDivisionCode=n
ull;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
Code=null;callCode=Default;sortQuery=ope
ningDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;t
opicListKey=topicSearchTablePageState

Kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása a
Horizon 2020 program keretében
A kkv-eszköz pályázat keretében nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező
kis- és középvállalkozások támogatása valósul meg, olyan új termékek,
szolgáltatások és üzleti modellek kifejlesztése és piaci bevezetése érdekében,
amelyek elősegíthetik a gazdasági növekedést. A technológiai, üzleti és pénzügyi
szakértők multinacionális paneljei által végzett alapos értékelést követően csak a
legmeggyőzőbb és legkiválóbb pályázatok finanszírozására kerülhet sor. A
kiválasztott cégek nemcsak a támogatást nyerik el, de üzleti coaching
szolgáltatásban is részesülnek.

Határidő: 2020. november 30. és
október 31.

További információk:
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/1626

Közbeszerzési pályázatok
Csaknem 30 ezer közbeszerzési pályázati felhívás érhető el az EU tagállamaiból,
valamint az uniós intézményekből:

Határidő: folyamatos

További információk:
https://ted.europa.eu/TED/browse/brow
seByBO.do

Innovációs projektek felgyorsítása – Fast Track to Innovation (FTI)
A „Fast Track to Innovation” pályázati felhívás keretében viszonylag érett, áttörést
jelentő új technológiák, koncepciók, folyamatok és üzleti modellek fejlesztése kerül
támogatásra, amelyek esetében új piac kialakításához, illetve szélesebb körű
elterjedésükhöz már csak egy utolsó fejlesztési szakasz megvalósítására van
szükség. A pályázó konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból
vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.
Határidő: 2020. október 27.

További információk:
https://www.palyazatokmagyarul.eu/comp
etition/detail/1629

Innovatív, természetes megoldások a szénsemleges városokért
és a jobb levegőminőségért
A pályázatban megvalósított tevékenységeknek fel kell mérniük a természeten
alapuló megoldások különböző szerkezeteinek és konfigurációinak közvetlen és
közvetett hozzájárulását a légszennyezés elleni küzdelemhez, a városi környezet
allergizáló hatásának csökkentéséhez, továbbá az üvegházhatású gázok és más
levegőben levő szennyező anyagok kibocsátásának enyhítéséhez a városokban,
beleértve a jövőbeni klimatikus változások forgatókönyveit.
Határidő: 2020. szeptember 3.

További információk:
https://www.palyazatokmagyarul.eu/com
petition/detail/2984

FÓKUSZBAN
AZ
UNIÓ

Állami támogatás – ha külföldről jött, nem vizsgálták –
eddig…
Az Európai Unió szigorúan vizsgálja, ha a tagállamok támogatást
nyújtanak az országaikban működő gazdasági vállalkozásoknak, hogy
egyes gazdasági szereplők ne juthassanak jogosulatlan előnyhöz, és
ne torzuljanak a versenyfeltételek az egységes belső piacon belül.
Voltak azonban olyan támogatások, amelyeket nem vizsgáltak, mert
nem volt rá szabály: ha külföldi államoktól érkezett a pénz. Az Európai
Bizottság a jogszabályalkotás szokásos első állomásaként most egy
úgynevezett „fehér könyvet” állított össze, amely vázolja a terveket, és
véleményeket kér a gazdasági szereplőktől a könyv által felvetett
alternatív lehetőségekről. A konzultáció szeptember 23-ig tart, a
jogszabálytervezet bemutatása a jövő év első felében várható.
Az uniós versenyszabályok, a piacvédelmi eszközök és a közbeszerzési szabályok
fontos szerepet játszanak abban, hogy az egységes piacon működő vállalkozások
méltányos feltételek mellett folytathassák tevékenységüket. A torzulások elkerülése
érdekében a tagállami támogatások minden esetben az uniós állami támogatási
szabályok hatálya alá tartoznak. Eközben a nem uniós kormányok által az EU-n belüli
vállalatoknak nyújtott támogatások egyre nagyobb hatást gyakorolnak a piaci
versenyre, mégsem tartoznak az uniós állami támogatási szabályok hatálya alá.
Egyre több olyan eset fordul elő, amikor a külföldi támogatások látszólag
megkönnyítették az uniós vállalatok felvásárlását vagy a támogatásban nem részülő
vállalatok kárára torzították a kedvezményezettek befektetési döntéseit, piaci
műveleteit vagy árképzési politikáját, illetve a közbeszerzési ajánlattételi eljárásokat.
Érzékeny egyensúlyt kell megtalálni: az uniós alapszabadságok egyike a „tőke
szabad áramlása”, ami nem csak az unión belüli, hanem harmadik országokból
érkező pénzekre is vonatkozik, így olyan formában kell korlátozni a külföldi állami
pénzek mozgását, hogy az megfeleljen a tőkemozgás szabadságának, de közben
ne jelentsen torzulást a piacon, vagyis a külföldi állami pénzek felhasználói ne
jussanak jogosulatlan előnyhöz más gazdasági szereplőkkel szemben.
Erre tesz kísérletet a most közzétett „fehér könyv” által kezdeményezett konzultáció.
Phil Hogan kereskedelempolitikáért felelős biztos azzal indokolta az új jogszabály
előkészítését, hogy „az EU a világ egyik legnyitottabb gazdasága, ahol
kereskedelmi partnereink jelentős beruházásokat eszközölnek. Ugyanakkor a
külföldi kereskedelmi gyakorlatok – köztük az EU-n belüli vállalatok egyenlő
versenyfeltételeit torzító támogatások – egyre jobban veszélyeztetik
nyitottságunkat.”
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A járvány miatt kialakult súlyos gazdasági helyzetben számos csőd szélén álló
európai vállalatért jelentkezett külföldi (főleg kínai) vevő, akik elsősorban a kínai
államtól kapott támogatásból akarták megszerezni az európai cégeket. Ez ellen
a jelenség ellen is fel lehetne lépni, ha majd az új jogszabály hatályba lép.
Jelenleg a hatályos piacvédelmi szabályok csak a harmadik országokból történő
áruexportra vonatkoznak (vagyis külföldi állam nem dotálhatja az unióba exportált
termékeket), de a szabályozás hiányosnak látszik az alábbi három esetben is:
-

ha a külföldi támogatások uniós vállalatok felvásárlását elősegítő
tőkeáramlások formáját öltik,
ha közvetlenül támogatják egy adott vállalat EU-n belüli működését,
illetve, ha megkönnyítik az ajánlattételt egy közbeszerzési eljárásban.

Végezetül a fehér könyv bemutatja azt is, hogy milyen módon kezelhető a külföldi
támogatások kérdése uniós pénzügyi támogatás igénylése esetén. Minden
gazdasági szereplőnek egyenlő feltételek mellett kell versenyeznie az uniós
finanszírozásért. A külföldi támogatások azonban torzíthatják ezt a folyamatot,
mivel az igényléskor előnyösebb helyzetbe hozzák e támogatások
kedvezményezettjeit. A fehér könyv ezért azt javasolja az ilyen tisztességtelen
előnyök megakadályozására, hogy az uniós közbeszerzési eljárásokra
vonatkozóhoz hasonló eljárást kellene alkalmazni a vissza nem térítendő
támogatások formájában folyósított finanszírozás esetében is.

További információk:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1070
https://ec.europa.eu/competition/international/overview/foreign_subsidies_fact
sheet.pdf

Ha a továbbiakban nem kívánja megkapni az MKIK EU
Hírlevelét, kérjük, hogy jelezze ezt a következő
elérhetőségen:
indept@mkik.hu

