
 
  

     A hírlevél tartalmából 

 
Megállapodás nélkül ért véget február 21-én a rendkívüli uniós csúcs, így az 
Európai Uniónak még mindig nincs költségvetése a 2021-2027 közötti hét éves 
időszakra. 
 
Minicsúcs a bővítésről: február közepén a Bizottság és a Tanács elnöke találkozott a 
nyugat-balkáni országok vezetőivel. Az intenzívebb kapcsolatok célja, hogy rövidesen 
indulhassanak a csatlakozási tárgyalások Albániával és Észak-Macedóniával. 
 
Szabadkereskedelmi megállapodás Vietnámmal – a közbeszerzési pályázatokon is 
indulhatnak az európai cégek, javulhat az uniós kereskedelmi mérleg.  
 
Trükközik a műanyagipar: átcímkézik az egyszer használatos műanyagtermékeket, 
hogy elkerüljék a „műanyagadót”.  
 
Nem teljesülnek az uniós energiatakarékossági célok 2020-ra, és a tervezettnél 
alacsonyabb a megújuló energiaforrások aránya is. 
 
Uniós gázprojekteket vizsgál az európai ombudsman – olyat is támogatnának, ami 
nem környezetbarát?  
 
FÓKUSZBAN EURÓPA: Lemaradt az Egyesült Államok és Kína mögött az Európai 
Unió a mesterséges intelligencia alkalmazásában. Tud-e változtatni ezen a 
helyzeten az Európai Bizottság most közzétett új stratégiája? 
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 Európai vállalkozói régió díj    Közbeszerzési pályázatok az uniós 

országokból és intézményekből  Kis- és középvállalkozások 

fejlesztésének támogatása a Horizon 2020 program keretében  

Intézkedések a szociális vállalkozások fejlesztésének segítésére  

Innovatív, természetes megoldások a szénsemleges városokért és a jobb 

levegőminőségért.         
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Költségvetési csúcs: kudarc az első nekifutásra  
 
Megállapodás nélkül ért véget a rendkívüli uniós csúcs Brüsszelben, a két 
napos, szinte folyamatos tárgyalásokon sem sikerült egyetértésre jutni a 
következő hét évre szóló költségvetésről. Négy ország, Hollandia, 
Ausztria, Dánia és Svédország nem volt hajlandó magasabb befizetést 
vállalni a nemzeti jövedelmük egy százalékánál, egy másik országcsoport, 
a 17 tagból álló Kohézió Barátai, köztük Magyarország is, viszont ennél 
jóval magasabb összeg mellett álltak ki. Orbán Viktor miniszterelnök a 
tárgyalások szünetében, már délután azt jelezte, kicsi a valószínűsége 
annak, hogy sikerül megállapodásra jutniuk a tagállamoknak: „Nagyon 
nagyok a távolságok, én még nem láttam az Európai Unió történetében 
olyat, hogy egy 0,3 tized százalékos befizetési különbséget egy délután 
alatt el lehetett volna tüntetni” – jelentette ki, amikor újságírók gyűrűjében 
rögtönzött tájékoztatót tartott a csúcs-értekezlet sajtóközpontjában. 
A kudarc ellenére az egyeztetéseket folytatják - közölte a csúcs végén az 
Európai Bizottság elnöke. „Továbbra is keményen kell dolgoznunk ahhoz, 
hogy eredményt érhessünk el” – mondta Ursula von der Leyen. – „Hosszú 
út van még ugyanis előttünk, hiszen a tanácsi döntés után a parlamentnek 
is el kell fogadnia a költségvetést. Ha ezt a hosszadalmas folyamatot nem 
sikerül időben lezárni, akkor a jövő évtől költségvetés nélkül nem 
folytatódhatnak például az Erasmus diákcserék, nem lesznek kutatási 
támogatások, regionális fejlesztési programok, leállhat az uniós 
határőrizet” – sorolta félelmeit a Bizottság elnöke. A megállapodás a 
következő csúcson sem lesz könnyű. A britek kilépésével az uniós 
költségvetésben mintegy 70 milliárd eurós hiány keletkezett, aminek a 
pótlása nélkül szinte lehetetlen elkezdeni az új Európai Bizottság 
terveinek, így a klímasemleges Európának, a digitális átállásnak, vagy a 
közös védelmi fejlesztéseknek a megvalósítását, miközben a tagállamok 
többsége megőrizné a hagyományos uniós politikákat is, mint az 
agrártámogatásokat vagy a regionális fejlesztéseket és a kohéziót. 
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További 
információk: 

 
 
 
https://www.europar

l.europa.eu/news/h

u/press-

room/20200218IPR

72807/ep-s-mff-

negotiators-

disappointed-by-

failure-of-eu-

budget-summit 

Szabadkereskedelmi megállapodás Vietnámmal 
 
Márciusban életbe léphet az Európai Unió és Vietnám közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás, miután az Európai Parlament 
jelentős többséggel megszavazta a dokumentumot. A megállapodás 
tíz év alatt fokozatosan eltörli a vámokat a kétoldalú kereske-
delemben, ami hozzájárulhat forgalom további növekedéséhez. 
Vietnám az EU második legjelentősebb gazdasági partnere Délkelet-
Ázsiában Szingapúr után, az éves kereskedelmi forgalom összértéke 
47,6 milliárd dollár, amelynek nagyobbik részét, 27 milliárd dollárt az 
unióba irányuló vietnámi export teszi ki. Európa főleg távközlési 
berendezéseket, ruhaneműt és élelmiszert importál Vietnámból, míg 
fő exportcikkei gépipari és szállítóeszközök, vegyipari cikkek és 
mezőgazdasági termékek. A kereskedelmi forgalom mellett a 
szolgáltatások piaca 3,6 milliárd eurónyi. Az egyezmény része az is, 
hogy az európai cégek reszt vehetnek majd a vietnámi kormány és 
néhány nagyváros, köztük Hanoi közbeszerzési pályázatain. Vietnám 
pedig vállalja, hogy tiszteletben tartja 169 európai termék, köztük a 
magyar tokaji, a törkölypálinka és a pálinka eredetvédelmét. 

További 
információk 
 

 
https://www.europa
rl.europa.eu/news/
hu/press-
room/20200206IP
R72012/a-
parlament-
jovahagyta-az-eu-
es-vietnam-kozotti-
szabadkereskedel
mi-megallapodast 
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További információk 

 

https://www.consilium
.europa.eu/en/press/p
ress-
releases/2020/02/16/r
emarks-by-president-
charles-michel-
before-the-eu-
western-balkans-
informal-meeting/ 
 
 

További 
információk: 

 

https://ec.europa.
eu/commission/pr
esscorner/detail/e
n/agenda_20_21
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Felfelé korrigált gazdasági prognózis 

Látványosan felfelé módosította novemberi várakozásaihoz 
képest a magyar GDP-növekedésre vonatkozó 2019-es és 
2020-as előrejelzését az Európai Bizottság. A téli 
makrogazdasági becslés szerint 2019-re 0,3 százalékponttal 
(a GDP 4,9 százalékára), 2020-ra pedig még ennél is nagyobb 
mértékben 0,4 százalékponttal (a GDP 3,2 százalékára). 
Ennyivel gyorsabb növekedést jelez előre Magyarországnak, 
mint tavaly novemberben, amikor az előző prognózishoz 
képest ugyancsak felfelé módosította a számait. A Bizottság a 
tavalyi év második felének várakozáson felüli gazdasági 
növekedésével magyarázza, miért van szükség a korrekcióra. 
A Bizottság magasabb növekedési prognózisa azonban még 
mindig eltér a magyar kormány által várt 4 százalékos GDP-
növekedéstől. Ezt brüsszeli szakértők annak a tulajdonítják, 
hogy a pénzügyminisztérium magasabb foglalkoztatásra és 
reálbér növekedésre számít, mint az Európai Bizottság. A 
2019-es növekedési adatok szerint egyébként Írország mögött 
a magyar gazdaság növekedése volt a második legmagasabb 
az Európai Unióban. 

 

Bővítési minicsúcs 

A májusban tervezett EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó 
előkészítését szolgálta az a február 16-án tartott brüsszeli 
munkavacsora, amelyen az Európai Unió vezetői vendégül látták 
a balkáni régió hat országának irányítóit. A hat nyugat-balkáni 
ország - Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, 
Észak-Macedónia és Szerbia - vezetője először találkozott 
Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, Ursula von der 
Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, a soros elnökséget 
képviselő Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel és Josep 
Borrell uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselővel. Charles 
Michel tájékoztatása szerint a nem hivatalos tanácskozáson 
áttekintették, hogyan lehet tovább mélyíteni a partnerséget az EU 
és a térség országai között, valamint megerősíteni a Nyugat-
Balkán európai perspektívát. Meghatározták, mely területeken 
szükséges az előrehaladás, ideértve a jogállamiságot, valamint 
az átfogó intézkedéseket a korrupció, valamint a szervezett 
bűnözés elleni harc eredményessége érdekében. Az EU nemrég 
bemutatott új bővítési stratégiája szerint rendszeresek lesznek az 
ilyen találkozók. Az optimista forgatókönyvek szerint várható, 
hogy a májusi, Zágrábban rendezendő bővítési csúcsértekezlet 
előtt a tagállamok már döntést hoznak arról, hogy Albánia és 
Észak-Macedónia megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat. 
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Tíz szabadkikötőt létesítenek a britek  
a brexit után 

 
Az EU-ból távozott britek tíz új szabadkikötő létesítését tervezik 
önállósult nemzetközi kereskedelmük fellendítésére. A 
területeket rövidesen ki is jelölik, hogy az új vámszabadterületek 
2021-től meg is kezdhessék működésüket. Nagy-Britanniában 
jelenleg négy szabadkikötő található: Southampton, Liverpool, 
Tilbury-Sheerness és a prestwicki repülőtér ad otthont egynek. 
A szabadkikötők területén a behozott árukat, nyersanyagokat 
vámmentesen tárolhatják és feldolgozhatják, utána pedig 
exportálhatják. A brit kormány adókedvezményekkel akarja 
ösztönözni a befektetéseket és a munkahelyteremtést az új 
létesítményekben.  
 

További információk: 
 
 
https://www.euractiv.com/
section/uk-
europe/news/uk-plans-to-
create-10-free-ports-to-
jolt-post-brexit-
economy/?utm_source=E
URACTIV&utm_campaign
=df88ede485-
RSS_EMAIL_EN_Daily_U
pdate&utm_medium=ema
il&utm_term=0_c59e2fd7
a9-df88ede485-
114392479 
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 Lázad az ipar az egyszer használatos műanyagok 
tilalma ellen 

 
Az egyszer használatos műanyagok teszik ki a leggyorsabban 
növekvő hulladékfajtát a világon – állítják az iparágat jól ismerő 
szakemberek. Az ilyen anyagok károsak a környezetre és az emberi 
egészségre egyaránt, így egy ideje már ott is voltak a környezetvédő 
mozgalmak célkeresztjében, és a kiterjedt lobbytevékenység tavaly 
európai szinten is eredményre vezetett: uniós rendelet született az 
eldobható (egyszer használatos) műanyag csomagolóeszközök, 
evőeszközök használatának tilalmáról, és a tiltás jövő év második 
felétől életbe is lép. A következő uniós költségvetés egyenesen 
bevételi forrásként tekint az egyszer használatos műanyagokra: a 
tagállamoknak minden kiló nem újrahasznosított egyszer haszná-
latos műanyageszköz vagy csomagolóanyag után 80 cent díjat 
kellene fizetniük – ettől 6,6 Mrd euró bevételt remélnének az uniós 
büdzsé számára. Az ipar eközben azzal próbálkozik, hogy 
„átcímkézze” az egyszer használatos műanyag evőeszközöket, úgy 
árulja őket, mint amelyek „többször is felhasználhatók” – elkerülendő 
a „műanyagadó” megfizetését. Mivel az Európai Bizottság jelenleg 
folytatja azokat az egyeztetéseket, amelyek alapján a rendelet 
végrehajtási szabályait ki fogják dolgozni, a gyártók azzal is 
próbálkoznak, hogy halasztást vagy kivételeket próbáljanak 
„belobbizni” a szabályok közé. Lehet, hogy így megmenekülhetnek 
olyan műanyagok, mint a viszkóz vagy a lyocell, illetve a 
komposztálható, lebomló műanyagok. Ez viszont a környezetvédők 
számára lenne elfogadhatatlan. Idei évértékelő beszédében Orbán 
Viktor miniszterelnök is kitért arra, hogy Magyarország is tiltani fogja 
az egyszer használatos műanyagok használatát. 
 

További 
információk 
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v.com/section/circu
lar-
economy/opinion/e
urope-must-resist-
attempts-to-
weaken-single-
use-plastics-
laws/?utm_source=
EURACTIV&utm_c
ampaign=df88ede4
85-
RSS_EMAIL_EN_
Daily_Update&utm
_medium=email&ut
m_term=0_c59e2fd
7a9-df88ede485-
114392479 
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Uniós gázprojekteket vizsgál az európai ombudsman  
 
Környezetvédő szervezetek panaszai alapján vizsgálatot indított az 
európai ombudsman. Az Európai Bizottság ugyanis több új fosszilis 
energiaprojekt támogatását is belevette az úgynevezett „közös 
érdekű” energiaprojektek közé, annak ellenére, hogy a 2050-es 
klímavédelmi célok meghirdetése ezt már nem tenné lehetővé. Az 
úgynevezett „közös érdekű energiaprojektek” (PCI – Projects of 
Common Interest) azt a célt szolgálják, hogy az EU minden területén 
megvalósulhasson az energiabiztonság, és ne maradjon olyan régió, 
amelynek az energiaellátása infrastrukturális hiányosságok miatt nem 
biztosítható. (Ilyen projektek például a Szlovákia és Magyarország 
között létesülő interkonnektorok.) Emily O’Reilly levélben kért 
tájékoztatást Ursula von der Leyen bizottsági elnöktől arról, hogyan 
kerültek fel gáz alapú projektek is a kiemelt támogatási listára. Az 
ombudsman arra figyelmeztet, hogy egy ilyen döntés alááshatja az 
európai intézményekbe vetett bizalmat, és hiteltelenné teheti az EU 
által meghirdetett klímasemlegesség tervét. Az Európai Bizottságnak 
március végéig kell választ adnia az ombudsman levelére. 
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HÍREK 
 

 

Elmarad az energiatakarékossági céloktól az EU 
 
Az Eurostat adatai szerint nehezen valósulhatnak meg az Európai 
Unió 2020-ra kitűzött energiatakarékossági és környezetvédelmi céljai. 
A tervek alapján az EU az év végére 20 %-kal kevesebb energiát 
fogyasztana, 20 %-kal kevesebb széndioxidot bocsátana ki, és 20 
százalékra emelné a megújuló energiák részarányát az úgynevezett 
energiamixben, de az uniós statisztikai hivatal februári adatai azt 
mutatják, hogy az energiafelhasználás nem csökken kellő mértékben. 
A tagállamok többsége valójában csökkentés helyett növelte energia-
felhasználását: 2013-hoz képest Lengyelország (+13,7 %), Spanyol-
ország pedig 7,5 százalékkal. Egy év alatt 9 százalékkal növekedett az 
energiafelhasználás például Észtországban, Lettországban pedig 5 %-
kal. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség már tavaly októberben 
megkongatta a vészharangot, hogy a 2020-as célkitűzések csök-
kentése veszélyben van. Az Európai Bizottság is elismerte, hogy a 
tagállamoknak jelentősen át kell dolgozniuk a nemzeti energia és 
klímaterveiket, ha a 2030-as még ambiciózusabb terveket teljesíteni 
akarják, miközben az EU már azokon a vállalásokon is  túllépve, a 
2050-es terveket fogalmazza meg Európa „klímasemlegességéről”. 
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Finnország lesz az EU egyetlen urán fűtőelem 
előállítója 

 
A finn kormány engedélyezte az urándúsítást egy 70 százalékban 
állami tulajdonú vállalatnak, a Terrafame-nek. Miután a fűtőelemek 
gyártása Csehországban és Romániában már leállt, így Finnország 
maradhat az egyetlen ország az Európai Unióban, amely 
atomerőművek számára üzemanyagot állíthat elő. A finn vállalat 
terveiben elsősorban a tengerentúli, amerikai atomerőműveket 
célozza meg, de Európán belülre is szállíthatnak. A Terrafame fő 
tevékenysége a nikkel és a cink bányászata, az urán valójában 
melléktermék, aminek a hasznosításával a jövőben terveznek 
foglalkozni. Engedélyük évi 250 tonna előállítására szól, de ahhoz, 
hogy exportálni tudjanak, további engedélyeket kell megkapniuk a 
finn külügyminisztériumtól és az Euratomtól is. A finn atomerőművek 
egyébként nem használják majd a hazai gyártású fűtőelemeket, 
mivel a két finn atomerőművet a Roszatom építette, és azok más 
rendszerű fűtőelemeket használnak. 
 

További információk 
 
https://www.euractiv
.com/section/energy
/news/finland-set-
to-become-eus-
sole-uranium-
producer/?utm_sour
ce=EURACTIV&ut
m_campaign=df88e
de485-
RSS_EMAIL_EN_D
aily_Update&utm_
medium=email&utm
_term=0_c59e2fd7a
9-df88ede485-
114392479 
 

Gazprom vagy amerikai gázszállítások? 
 
Kevesebb orosz gázt szállított Európába a Gazprom idén 
januárban az egy évvel ezelőtti mennyiséghez képest, amit a 
jelentős európai tárolókapacitással és az enyhe téllel 
magyaráznak. Az orosz óriáscég ennek ellenére bízik abban, hogy 
az 1,3 százalékos visszaesés nem lesz tartós, és évi 199 milliárd 
köbméteres exportjával meghatározó beszállítója marad az 
európai piacnak, amelyen szeretné megtartani jelenleg 35 %-os 
részesedését. A Gazprom pozícióját főként az amerikai 
cseppfolyós földgáz (LNG) fenyegeti, hiszen a tengerentúlról egyre 
több gáz érkezik: 2018-ban 53 %-kal, 2019-ben pedig 68 %-kal 
nőttek az amerikai szállítások, és erre az évre is 30 százalékos 
emelkedést várnak. A Gazprom Export azonban arra számít, hogy 
az amerikai palagáz inkább Kína számára lesz  vonzó, részben a 
nyomott európai árak miatt, de azért is, mert Európa számára 
egyre többet számít az, hogy a behozott import termékek 
előállítása során mekkora a széndioxid kibocsátás – és ebben a 
tekintetben a az amerikai palagáz, a cseppfolyósítás valamint a 
tankhajókon történő szállítás miatt kevésbé számít „klíma-
barátnak”, mint a csővezetékeken Európába pumpált orosz gáz - 
érvelt egy New York-i tájékoztatón a Gazprom Export vezetője, 
Jelena Burmisztrova. 
 

További 
információk: 
 

https://www.eura
ctiv.com/section/
energy/news/gaz
prom-hopes-
bulk-of-us-lng-
flows-to-be-
diverted-to-
china-not-
europe/?utm_so
urce=EURACTIV
&utm_campaign
=c2923af3c5-
RSS_EMAIL_EN
_WeeklyRoundU
p&utm_medium=
email&utm_term
=0_c59e2fd7a9-
c2923af3c5-
114392479 
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További információk:  
 
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-
week-2020_en 

 

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

 

 
Téma: „Az EU-bővítés aktuális 
kérdései, lehetőségei 
Magyarország számára,  
annak gazdasági vonatkozása” 
 
Vendég: Várhelyi Olivér, bővítési és 
szomszédságpolitikáért felelős biztos 
 
 
 

2020. március 19. 17:30 
 
Brüsszeli Magyar Gazdasági Klub 
 
Szervező: MKIK, Magyarország belgiumi 
nagykövetsége 
Helyszín: Balassi Intézet,  
1000 Brüsszel, rue Treurenberg 10 

További információk: 
 
https://retailday2020.eu/ 2020. március 4.  

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

 

További információk:  
 
https://eusew.eu/ 2020. június 22-26.  

 
Fenntartható Energia Hét 2020 - 
EUSEW  

Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Brüsszel és tagállamok 

 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 
 
https://inspire.ec.europa.eu/conference
2020 
 

2020. május 12-15.  
 
Fenntartható digitalizáció  
 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Dubrovnik, Valamar Lacroma 
Hotel - konferenciaközpont 

 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2020_en
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2020_en
https://retailday2020.eu/
https://eusew.eu/
https://inspire.ec.europa.eu/conference2020
https://inspire.ec.europa.eu/conference2020


 

 

 

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 EVR-
díjat a következő régiók nyerték el: Gdańsk/Pomeránia régió (Lengyelország), 
Göteborg régió (Svédország) és Navarra régió (Spanyolország). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Közbeszerzési pályázatok  
 
Csaknem 30 ezer közbeszerzési pályázati felhívás érhető el az EU tagállamaiból, 

valamint az uniós intézményekből: 

 

 

  

  
 
 
                                                                               

 

 

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

Határidő:  
2020. március 31. 

 

További információk: 

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

Határidő: folyamatos      
 

 

 
PÁLYÁZAT 
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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 innovációs ötletük nagyobb 

léptékűvé alakítása érdekében, továbbá mentoring szolgáltatást is igénybe vehetnek.  

 

 

 

 
 

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 készségüket”. 

 

 

 

 

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. november 30. és október 
31.      
 

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

Határidő: 2020. március 31.  
 

 

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

Határidő: 2020. szeptember 3. 
 

 

További információk: 
 
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/2984 
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https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/3129
https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2984
https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2984


 

 

      

Mesterséges intelligencia – Európa új lendületet vesz 
 
 

Az Európai Bizottság február 19-én tette közzé a digitális gazdaságra 
vonatkozó új elképzeléseit. A „Fehér Könyv” néven emlegetett 
javaslatcsomagról most várják a szakmai szervezetek véleményét. A 
nyilvános vita eredményeit összegezve készülnek majd el a területet 
érintő jogszabálytervezetek. 
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Az Európai Bizottság által közzétett digitális stratégia szerint Európa a technológia, a 
kutatás, az innováció és a kreativitás terén meglévő nagy múltjára, valamint a jogok 
és az alapvető értékek erélyes védelmezésére építi jövőjét. Az új szakpolitikák és 
keretrendszerek elősegítik, hogy Európa élvonalbeli digitális technológiákat vezessen 
be, és megerősítse kiberbiztonsági kapacitásait. Európa a jövőben is megőrzi nyitott, 
demokratikus és fenntartható társadalmát, és ezeknek az elveknek a digitális 
eszközök hathatós támaszai lehetnek. Európa meg fogja találni és követni fogja a 
saját útját, melynek révén globálisan versenyképes, értékalapú és inkluzív digitális 
gazdasággá és társadalommá válhat, megőrizve nyitott, de szabályokon alapuló 
piacát, és továbbra is szorosan együttműködve nemzetközi partnereivel – áll a 
brüsszeli közleményben. 
 
Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök 
az elkészült Fehér Könyv bemutatóján a következőket mondta: „Célunk az, hogy 
minden polgár – különösen minden munkavállaló – és minden vállalkozás 
egyenlő esélyt kapjon a digitalizáció előnyeinek kihasználására. Ilyen előny 
lehet például az összekapcsolt járműveknek köszönhető biztonságosabb és 
kevésbé szennyező közúti közlekedés, vagy akár a mesterséges intelligencián 
alapuló orvosi képalkotás is, amely életeket menthet, hiszen segítségével 
minden eddiginél korábban észlelhetők a betegségek.” 
 
Az európai kamarák szövetsége már a közzététel napján reagált a Bizottság Fehér 
Könyvére. Közleményében Christoph Leitl, az EUROCHAMBRES elnöke úgy 
fogalmazott: „Európa lemaradt az Egyesült Államok és Kína mögött a 
mesterséges intelligencia alkalmazásában, ezért világos stratégiát várunk az új 
Európai Bizottságtól arra vonatkozóan, hogy hozható be a lemaradás, és 
hogyan érhető el, hogy az EU kulcsszereplője és ne szemlélője legyen ennek a 
területnek” – tette hozzá.  
 
Az Európai Bizottság digitális társadalomra vonatkozó stratégiája rámutat, hogy az 
unióban fél millió jól képzett szakemberre lenne szükség, mert óriási a 
munkaerőhiány, és így nem lehet csökkenteni a digitális területen meglévő 
lemaradást. A kamarák, amelyeknek meghatározó szerepük van a szakmai 
képzésben és oktatásban, éppen ezért jelentős szerepet játszhatnak abban, hogy a 
vállalkozások számára elegendő számban megfelelően képzett munkaerő álljon 
rendelkezésre az európai gazdaság digitális átalakításához. 
 



 

 
 
 
A kamarák sajnálkoznak azonban amiatt, hogy a területen több jogszabály már 
korábban megszületett, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy például az adatvédelmi 
szabályok leginkább adminisztratív többlet terheket jelentenek a vállalkozások 
számára, holott a digitalizációtól a gazdasági tevékenység könnyítését remélték az 
üzleti életben. Így azt a célt sem sikerült megvalósítani, hogy az új adatvédelmi 
szabályozás révén az internet használata során az emberek bizalma erősödjék az 
internet iránt.  

A tervezetet már megvitatta az Európai Parlament is, sőt állásfoglalást is elfogadtak a 
mesterséges intelligencia használatáról és veszélyeiről. A képviselők arra hívták fel a 
figyelmet, hogy a mesterséges intelligenciával vagy automatizált döntéshozatali 
rendszerekkel kapcsolatba kerülő fogyasztóknak megfelelő tájékoztatást kell adni és 
biztosítani kell, hogy tudják, hogyan működik a rendszer, és ismerik az abban rejlő 
kockázatokat. Az EP ezért azt kéri a Bizottságtól, hogy biztosítsa a fogyasztók 
védelmét a tisztességtelen, vagy diszkriminatív kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, 
illetve a mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatásokkal járó kockázatokkal 
szemben; valamint garantálja a nagyobb átláthatóságot ezekben a folyamatokban. 

„Nagyon fontos, hogy tudjuk, miként állíthatjuk az új technológiákat az 
emberiség szolgálatába” – hangsúlyozta újságíróknak nyilatkozva Margrethe 
Vestager. Az ügyvezető alelnök elmondása szerint Brüsszel számos kérdést meg 
kíván vitatni a szakmai körökkel, mielőtt hozzáfogna a szabályozói munkához. Az 
előkészítés során például egy magas szintű szakértői csoport 350 különböző típusú 
üzleti vállalkozás esetében vizsgálta a mesterséges intelligencia alkalmazását. A 
nyilvános vitán május 19-ig mondhatják el a véleményüket az érdekeltek. 
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További 
információk: 
 
 
 
 
 
https://ec.europa.eu
/commission/pressc
orner/detail/hu/IP_2
0_273 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_273

