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A hírlevél tartalmából
Az európaiak 34 százaléka számára a migráció a legfontosabb kérdés az unióban –
ez derül ki az Eurobarométer nagy őszi felméréséből.
Az Egyesült Államok és Kína is gyorsabban növeli kutatás-fejlesztési kiadásait,
mint Európa.
Az Európai Bizottság az internetes közösségi finanszírozás szabályozására
készül, hogy a vállalkozások ezzel az újszerű finanszírozási formával is forrásokhoz
juthassanak.
December közepe óta új uniós banki szabály van életben: ugyanannyiba kerül
külföldre eurót utalni, mint forintot belföldre.
A távközlési és internetszolgáltatókat új szabály kötelezi arra, hogy egy oldalon,
táblázatszerűen összefoglalják a legfontosabb tudnivalókat minden új szerződésről,
még annak aláírása előtt.
FÓKUSZBAN EURÓPA: Készülőben az Európai Bizottság új Zöld Megállapodása,
de az európai kamarai szövetség, az EUROCHAMBERS nem túl lelkes a hallottaktól.
Máshol is szüségesnek tartanák a környezetbarát átállást, különben Európa sokat
kockáztat.
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Migráció és klímaváltozás – emiatt aggódnak
a legtöbben az EU-ban

További
információk:

https://ec.europa.
eu/commission/pr
esscorner/detail/e
n/IP_19_6839

Az uniós polgárok 34 százaléka a bevándorlást tartja a
legfontosabb problémának – derül ki az Eurobarométer őszi átfogó
felméréséből. Az arány a tavaszi kutatás óta nem változott, ezt
megelőzően viszont csak 2014 őszén mértek ennél alacsonyabb
értéket. A második legaggasztóbb gondnak a környezetvédelem, a
klímaváltozás ügyét jelölte meg a válaszadók 24 százaléka – ez az
arány viszont emelkedik: 2 százalékkal magasabb, mint tavasszal,
2014-ben pedig még csak az uniós polgárok 19 százaléka
gondolkozott így. Az Európai Unió iránti általános bizalom 40
százalék fölött van, ami jóval magasabb, mint a nemzeti kormányok
vagy parlamentek támogatottsága. Leginkább a litvánok (66 %) és
a dánok (63%) bíznak az EU-ban, a legkevésbé pedig meglepő
módon a franciák (32 %), valamint a görögök (34 %).
Magyarországon 52 %-os bizalmi indexet mértek az EU-nak.

Hiába nő az európai K+F – elmarad a világátlagtól
Az Egyesült Államok és Kína is gyorsabban növeli ipari kutatásfejlesztési kiadásait, mint Európa. Ez olvasható ki az Európai
Bizottság december második felében közzétett „Ipari K+F
Beruházási Eredménytábla” adataiból. A 2004 óta évente készülő
nyilvántartás a világ 2500 legnagyobb ipari kutatás-fejlesztési
beruházóinak számait összegzi. Eszerint, míg 2018-ban az
Egyesült Államokban 10,3 százalékkal, Kínában pedig 26,7
százalékkal költöttek többet kutatás-fejlesztésre az iparvállalatok,
s míg a világátlag 8,9 százalék, Európában a növekedés csak 4,7
százalék, pedig az arány már kilencedik éve folyamatosan nő. Az
emelkedésnek köszönhetően 3,9 százalékkal magasabb volt a
kutatási területen foglalkoztatottak száma is Európában, összesen
19,4 millió fő, 551 iparvállalatnál, amelyek egy év alatt 208 milliárd
eurót költöttek kutatásra. Ezzel Európa a második, a K+F kiadások negyedét még mindig itt költik el, az élen pedig az Egyesült
Államok, ahol 769 nagyvállalat a világ K+F forrásainak 38
százalékát hasznosítja, összesen 313 milliárd eurót. A harmadik
helyen Japán, a szigetország után pedig Kína áll, amelynek 507
cége szerepel az eredménytáblán, 96 milliárd eurónyi
részesedéssel. Az eredménytábla szerint a kutatás-fejlesztési
ráfordítások az autóiparban, az egészségügyben és az
informatikai ágazatban a legmagasabbak.

További
információk:
https://ec.europa.e
u/info/news/2019industrial-researchand-developmentscoreboard-eucompaniesincreaseinvestment-amidststiff-globalcompetition-2019dec-18_en

HÍREK
Új finanszírozási forma segítheti a
vállalkozásokat
Miután a tagállamok Tanácsa és az Európai Parlament is
egyetértett az Európai Bizottság javaslatával, rövidesen
megszülethet a közösségi finanszírozást szabályozó uniós
rendelet, ami alternatív pénzforrásokat hozhat a vállalkozások számára. Az internetes platformokként működő közösségi finanszírozási formák – a készülő szabályozás alapján – egész Európában azonos feltételekkel dolgozhatnak, és
nyújthatnak új forrásokat olyan vállalkozások, kezdő cégek
(start-upok) számára, amelyek a hagyományos pénzpiacok
helyett a közösségi finanszírozástól remélnek befektetőket,
hitelezőket vagy adományozókat. Valdis Dombrovskis, az
Európai Bizottság gazdasági ügyekben illetékes ügyvezető
alelnöke szerint „az uniós közösségi finanszírozási licensz
segíteni fogja majd az ezen a területen működő cégek
felfutását. A befektetők ily módon az egész EU-ban
találhatnak partnereket, a vállalkozások pedig jóval szélesebb körből kereshetnek befektetőket ötleteik megvalósításához.” A közösségi finanszírozást szabályozó európai
rendelet a Bizottság 2018 márciusában közzétett pénzügyi
technológiai cselekvési tervének része, és célja, hogy harmonizálja a területen működő vállalkozások tevékenységét,
és tisztább helyzetet teremtsen ezen az egyre bővülő
alternatív tőkepiacon.

További információk:
https://ec.europa.eu/co
mmission/presscorner/
detail/hu/IP_18_1403

Egységes banki átutalási díj – külföldre
és országon belül
További
információk:
https://ec.europa.e
u/commission/pres
scorner/detail/hu/I
P_19_6761

A pénzügyi technológiai cselekvési terv része az is, hogy
immár ugyanannyit fizetünk a banki átutalások után, akár
eurót, akár forintot utalunk. A december közepén hatályba
lépett új uniós szabály biztosítja, hogy az euróövezeten kívüli
tagállamokban - köztük Magyarországon - az euróban
teljesített, határokon átnyúló fizetések díja megegyezzen a
belföldi fizetések díjával. A rendelkezés szerint az ilyen
utalások után nagyon alacsony díjakat kell majd fizetni, illetve
egyes országokban a szolgáltatás tarifája akár nulla is lehet.
Az Európai Bizottság szigorúan ellenőrzi majd az új szabály
alkalmazását, és ennek érdekében szoros kapcsolatban áll
majd a tagállamok illetékes hatóságaival.

HÍREK
Apróbetűk helyett

További információk:
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?u
ri=CELEX:32018L1972
&from=EN

A távközlési és internetes szolgáltatók ezentúl már a
szerződés megkötése előtt egy egyoldalas nyomtatványon
össze kell foglalják a fogyasztók számára az előfizetett
termék legfontosabb jellemzőit – erről döntött az év végén
az Európai Bizottság. Ha egy szolgáltatónál több terméket
fizet elő a megrendelő egy csomagban, akkor az
összefoglaló nyomtatvány maximum három oldalas lehet.
Thierry Breton, a belső piacért felelős uniós biztos a
döntésről azt mondta, hogy „a szerződés összefoglalója
segíti majd a fogyasztókat abban, hogy kellően tájékozottak
legyenek döntésük meghozatala előtt, ami újabb lépést
jelent afelé, hogy az európai polgárok jobban
kihasználhassák az egységes belső piac minden lehetőségét.” A szerződés összefoglalójának egyebek mellett a
szolgáltató elérhetőségeit, a szolgáltatás leírását,
felmondásának vagy meghosszabbításának feltételeit, az
árát, valamint a fogyatékkal élők számára való
hozzáférhetőség lehetőségeit kell tartalmaznia.

Szigorodnak az ÁFA-szabályok az ekereskedelemben
Az Európai Unióban 550 milliárd eurót tesz ki az interneten
eladott áruk összértéke, amiből 96 milliárd eurónyi termék
határokon átmenő forgalomban cserél gazdát. A
dinamikusan bővülő ágazatban évente mintegy 5 milliárd
eurónyi áfa „tűnik el”, ezért több uniós rendelet is előkészületben van, hogy megnehezítse az elektronikus kereskedelemben az áfával kapcsolatos visszaéléseket. (A teljes
európai gazdaságban a be nem fizetett áfa mértéke évi 137
milliárd euró, ami több, mint az EU egy éves költségvetése.)
Az Európai Parlament decemberi plenáris ülésén vitatta meg
az e-kereskedelemben tervezett szabálymódosításokat,
amelyek az internetes fizetéseket végző cégektől
megkövetelnék a fizetési bizonylatok megőrzését olyan
esetekben, amikor az eladó és a vásárló másik országban
van. Az új adatközpontban tárolt bizonylatok hozzáférhetők
lehetnének a csalásokat vizsgáló nyomozó hatóságok
számára. Emellett könnyítenék a pénzügyi tranzakciókat
lebonyolító cégek és a tagállami adóságok kapcsolattartását
és együttműködését is.

További információk:

https://www.europarl.
europa.eu/news/en/pr
essroom/20191212IPR68
920/parliamentbacks-measures-tocut-e-commerce-vatfraud

HÍREK

Európai minimálbér a láthatáron?

További információk:

https://ec.europa.eu/euro
stat/statisticsexplained/index.php?title
=Minimum_wage_statisti
cs/hu

Január közepétől várható, hogy az Európai Bizottság széles
körű konzultációba kezd arról, milyen feltételekkel lehetne
irányelvben meghatározni minden tagállam számára minimálbér bevezetését. Több tagállamban (összesen hatban:
Ausztria, Dánia, Svédország, Finnország, Olaszország és
Ciprus) egyelőre nem is létezik a minimálbér intézménye, és
vannak tagállamok, ahol úgy tekintenek rá, mint ami
fenyegetné a munkáltatók-munkavállalók eddigi béralkujának
gyakorlatát. Az új bizottsági elnök, Ursula von der Leyen
júliusban - annak érdekében, hogy elnyerje a képviselők
támogatását - az Európai Parlament előtt már ígéretet tett
arra, hogy megvizsgálják az európai minimálbér
bevezetésének lehetőségét, de az elképzelést már korábban
is, még a szocialisták csúcsjelöltjeként felvetette Frans
Timmermans, aki minden tagállam számára az adott ország
átlagbérének 60 százalékánál jelölte volna meg a minimálbér
szintjét. Ahol létezik, nagyon eltérő a minimálbér mértéke:
Bulgáriában és Romániában például 500 euró, míg Luxemburgban 2000. A jelenlegi szabályok nem teszik lehetővé
Brüsszel számára, hogy minimálbér bevezetését írja elő, de
ha születne egy irányelv a minimálbér meghatározásának
kereteiről, akkor változna a helyzet.

ESEMÉNYEK

További információk:

2020. január 23.
Automata és összekapcsolt járművek –
uniós szakpolitika és szabályozás

https://www.culleninternational.com/events/webinar/2020/
Connected-cars-regulation-in-anutshell.html

Helyszín: webinárium

További információk:

2020. február 4.
Kék beruházások
Szervező: EASME-Európai Bizottság
Helyszín: The Square, Mont des Arts, 1000
Brüsszel

https://ec.europa.eu/easme/en/blueinvest-day
https://blueinvest2020.converve.io/index.
html

További információk:

2020. február 6.
Jó kormányzás a kohéziós politikában
– az állampolgárok bevonása
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Charlemagne épület, Rue de la
Loi, 1040 Brüsszel

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/c
onferences/citizens_good_governance

További információk:

2020. június 1-5.
EU Zöld Hét 2020
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és tagállamok

https://ec.europa.eu/info/events/eugreen-week-2020_en

ESEMÉNYEK

További információk:

2019. március 4.

https://retailday2020.eu/

Európai kiskereskedelmi nap
Szervező: Forum Europe
Helyszín: Thon Hotel EU, Rue de la Loi
75, 1040 Brüsszel

További információk:

2020. június 22-26.
Fenntartható Energia Hét 2020 EUSEW
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és tagállamok

https://eusew.eu/

PÁLYÁZAT

Európai vállalkozói régió díj - 2021
Az Európai vállalkozói régió (EVR) díjat azok az uniós régiók kaphatják meg, amelyek
kiemelkedő és innovatív vállalkozáspolitikai stratégiával rendelkeznek. A díjat az
Eurochambres, az SME United, az EURADA és a Social Economy Europe hozta létre
az Európai Bizottsággal közösen. A díjra a leghitelesebb, legelőremutatóbb és
legígéretesebb cselekvési tervet kidolgozó régiók pályázhatnak. A régiók mérete nem
számít, az a fontos, hogy politikai hatáskörrel rendelkezzenek a vállalkozáspolitika
területén. A régió fogalmába a tagállamok minden uniós területi egységét - a
településeket és a városokat, valamint a jogi személyiséggel rendelkező határokon
átnyúló térségeket, például EGTC-ket és eurorégiókat is – beleértik. A 2020. évi EVRdíjat a következő régiók nyerték el: Gdańsk/Pomeránia régió (Lengyelország),
Göteborg régió (Svédország) és Navarra régió (Spanyolország).
Határidő:
2020. március 31.

További információk:
https://cor.europa.eu/hu/engage/Pages/e
uropean-entrepreneurialregion.aspx?utm_source=SharedLink&ut
m_medium=ShortURL&utm_campaign=
EER2020

A Copernicus használatának kiterjesztése, a digitalizáció
fellendítése
A H2020 program által finanszírozott CoRdiNet projekt felhívást tett közzé külső
szereplők részére, hogy a mesterséges intelligencia, okos konyha, időseket segítő
alkalmazások területéről olyan tevékenységekre nyújtsanak be javaslatot, melyekkel
hozzájárulnak a Copernicus használatának kiterjesztéséhez és a digitalizáció
fellendítéséhez. A projekteknek a Copernicus felhasználókat (például helyi és
regionális önkormányzatok, kormányok stb.) és a megoldásokat kínáló szervezeteket
(például KKV-k, kutatóintézetek) kell összekötniük. Egy projekt maximum 5000 euró
támogatást kaphat.

Határidő: 2020. február 15.

További információk:
https://cordinet.net/open-calls-1/opencalls/cordinet-second-call-forexpressions-for-interest-to-advancedigitalisation-through-copernicus-dataand-services
https://nereus.typeform.com/to/v08ESG

Kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása a Horizon
2020 program keretében
A kkv-eszköz pályázat keretében a nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező kisés 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 értékelését követően csak a legmeggyőzőbb és
legkiválóbb pályázatok finanszírozására kerülhet sor. A kiválasztott cégek nem csak a
támogatást nyerik el, de üzleti coaching szolgáltatásban is részesülnek innovációs
ötletük nagyobb léptékűvé alakítása érdekében, továbbá mentoring szolgáltatást is
igénybe vehetnek.
Határidő: 2020. november 30. és október
31.

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

Intézkedések a szociális vállalkozások pénzügyi piacának
fejlesztésére
A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a szociális pénzügyi piac fejlődéséhez azáltal,
hogy pénzügyi eszközöket tervez és indít a szociális vállalkozások számára, és ezzel
egyidejűleg a szociális vállalkozások körében hatékony keresletet generál, fejlesztve
„befektetési készségét”.
Határidő: 2020. március 31.

További információk:
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/3129

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/co
mpetition/detail/2984

FÓKUSZBAN
AZ
UNIÓ

EUROCHAMBRES a Zöld Megállapodásról:
Más térségek is tegyenek a fenntartható átalakulásért!

A december 1-én hivatalba lépett új Európai Bizottság már közzétette
elképzelését az Európai Zöld Megállapodásról, ami azt célozza, hogy
a klímavédelem érdekében 2050-re Európa ne bocsásson ki több
globális felmelegedést okozó széndioxidot, mint amennyit
semlegesíteni tud. A gazdaság környezetbarát átállítása a következő
években óriási beruházásokat igényelne (csak 2030-as célok
megvalósítása – a CO2 kibocsátás 40 százalékos csökkentése az
1990-es szinthez képest – a Bizottság számításai szerint évi 260
milliárd eurót emésztene fel), és különösen nagy terhet jelentene a
viszonylag fejletlen közép-kelet-európai tagállamok számára. Az
Európai Bizottság 100 napon belülre ígérte az európai klímatörvény
beterjesztését, de már az előzetes elképzelések is nagy vitákat
váltottak ki.

Mérsékelt lelkesedéssel fogadta az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége
az Európai Bizottság december közepén ismertetett javaslatát az Európai Zöld
Megállapodásról. Az Eurochambres csupán első lépésnek tartja az ambiciózus
programot, ami után még kemény munka következik. A környezet védelme és a
rendelkezésre álló források fenntartható felhasználása egyensúlyban kell, hogy
legyen, és egyik érdek sem uralhatja a másikat – áll a szövetség sajtóközleményében.
Különösen nagy segítségre és iránymutatásra, valamint stabil gazdasági környezetre
szorulnak majd a KKV-k, ha termelésüket és nyersanyagfelhasználásukat
fenntarthatóvá kívánják tenni. Ennek érdekében minden intézkedésnek egységes
rendszerbe kell összeállnia – figyelmeztet az Eurochambres.
„A klímabarát kutatás és innováció támogatása, a körforgásos gazdaság
fokozott elősegítése, különösen a globális színtéren, mindezek olyan
célkitűzések, amelyeket a kereskedelmi kamarát támogatni tudnak” – idézi a
közlemény az Eurochambres elnökét, Christoph Leitl-t.
Az Európai Uniónak tehát bizonyosnak kell lennie abban, hogy törekvései globálisan
is visszhangra találnak. Ezért fokozni kell azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel a világ
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más térségeit is be lehet kapcsolni abba a munkába, amellyel az átalakulás
fenntarthatóvá tehető. Ha versenyképességünket meg akarjuk őrizni, és a partnereink
számára életképes modellt akarunk felmutatni, akkor az európai gazdaság számára
elengedhetetlen, hogy azonos feltételek között működhessünk másokkal. Ez erősítheti
igazán a társadalom minden rétegének támogatását is – hangoztatja az Eurochambres
sajtónyilatkozata. Az üzleti élet számára az is fontos – teszik hozzá – hogy hosszú
távú, egyértelmű jelzéseket kapjon a tervezés biztonsága érdekében. Emiatt nézik
igen kritikus szemmel a 2030-as kibocsátási célok további csökkentését, és a hozzá
kapcsolódó jogszabályi módosításokat, amelyek egyelőre még el sem készültek.
A Zöld Megállapodás kapcsán az Eurochambres nagy figyelemmel kíséri majd az
úgynevezett „karbonhatár”(1) mechanizmussal kapcsolatos elképzeléseket, különösen
annak esetleges nemzetközi következményei miatt.
„Nem szabad elfeledni, hogy a vállalkozások mindenképp a megoldás részesei,
nélkülük nem lehet sikeres az átmenet egy fenntarthatóbb gazdaságba” –
figyelmeztet az Eurochambres elnöke. – „Teremthetők számukra kihívások, de
csak igen körültekintően, nehogy túlterheljük őket” – teszi hozzá Christoph Leitl.
(1) Az EU egy új adóval sújtaná azokat az unión kívüli termelőket, akik magasabb CO2 kibocsátással
állítanak elő EU-ba behozott import termékeket. A tervezett intézkedést várhatóan vizsgálni fogja a WTO
(az ENSZ Világkereskedelmi Szervezete) is, hogy összeegyeztethető-e a már hatályban lévő kereskedelmi
megállapodásokkal.

További információk:
https://ec.europa.eu/info/strategy/prioriti
es-2019-2024/european-green-deal_hu
http://www.eurochambres.eu/Content/De
fault.asp?PageID=1&DocID=8386

