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A hírlevél tartalmából
Távszavazás elektronikus levélben, csúcstalálkozó videokonferencia segítségével –
soha nem látott változásokat kényszerített ki az uniós intézményekben a
koronavírus terjedése.
750 milliárd eurós mentőcsomagot fogadott el a koronavírus elleni védekezés
finanszírozására és a megtorpant gazdaság fellendítésére az Európai Központi
Bank.
Enyhül a fiskális szigor: Brüsszel elnézőbb lesz a tagállamokkal, ha a járvány elleni
védekezés költségei miatt túllépik a megengedett hiányt, és másképp alkalmazzák az
állami támogatási szabályokat is, hogy a koronavírus ne vigye padlóra az európai
gazdaságot.
A szolidaritás próbája is a járvány: a határok lezárása helyett be tudják-e tartani a
belső piac működéséhez elengedhetetlen alapelvet, az „áruk szabad mozgását” az
uniós országok?
Annyi minden más esemény mellett elhalasztották a brexit utáni tárgyalásokat is
az EU és az Egyesült Királyság között. Az uniós főtárgyaló, Michel Barnier is
megfertőződött koronavírussal.
FÓKUSZBAN AZ UNIÓ: Új európai iparstratégia készül: az uniós hozzáadott érték
20 százaléka, 35 millió ember munkája, 20 millió vállalkozás sorsa a tét.
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További
információk:

https://www.euracti
v.com/section/digita
l/news/europeanparliament-to-rollout-distance-votingtechnology-formeps/?utm_source
=EURACTIV&utm_
campaign=f7d6258
78fRSS_EMAIL_EN_D
aily_Update&utm_
medium=email&utm
_term=0_c59e2fd7
a9-f7d625878f114392479

Soha nem látott változásokat idézett elő az uniós intézményekben
néhány nap alatt a koronavírus terjedése. Videokonferencia
segítségével tartott rendkívüli csúcsértekezleteken tanácskoztak az
állam- és kormányfők több alkalommal is, mert a hagyományos tavaszi
csúcsértekezletet elhalasztották. Csak a koronavírus elleni védekezés
volt a napirenden. Az elmúlt két hétben a miniszterek is inkább távol
maradtak Brüsszeltől, ők is a videokonferenciát részesítették előnyben.
Az eddigi uniós szabályok szerint az ilyen ülések informális
tanácskozásnak számítanak, vagyis formális, jogszabályi döntéseket
nem hozhattak a különböző tanácsi formációk, ami miatt minden
eddiginél fontosabb szerepet töltöttek be a tagállami nagykövetek,
mivel az ő rendszeres heti üléseik váltak az egyetlen fórummá, ahol a
személyes jelenlét elengedhetetlen, és így ők hozták meg a szükséges
döntéseket. Eközben az Európai Bizottság is „rendszert váltott”:
március közepén első alkalommal tartotta ülését videokonferencia
formájában a biztosi kollégium. Még nagyobb dimenzióváltást hajtott
végre az Európai Parlament: a koronavírus miatt elmaradt a plenáris
ülés Strasbourgban, a bizottságok (már amelyik egyáltalán összeült)
csak a legszükségesebb ügyeket vitatták meg, számtalan rendezvényt, tanácskozást, konferenciát lemondtak, de mivel számos uniós
döntés meghozatalához a képviselők egyetértése is szükséges, vagyis
szavazniuk kell, miközben a képviselők egy része távol van
Brüsszeltől, és a járvány miatt vissza sem tud térni, át kellett alakítani
a szavazás módját. Távolból, szavazólap kinyomtatásával, aláírásával,
lefényképezésével, beszkennelésével és interneten történő visszaküldésével lehetett leadni a szavazatokat a rendkívüli körülmények
miatt, vagyis a jogalkotási munka nem állt meg.

RescEU – sürgősségi uniós egészségügyi
tartalékok
Lélegeztetőgépekből, védőmaszkokból és egyéb egészségügyi
eszközökből álló stratégiai rescEU-készlet kialakításáról döntött az
Európai Bizottság, amely a COVID-19 világjárvány kapcsán kíván
ezzel segítséget nyújtani a tagországoknak. Először fordul elő, hogy
az EU közös stratégiai tartalékot hoz létre sürgősségi egészségügyi
eszközökből, így védőmaszkokból és lélegeztetőgépekből azoknak
az országoknak a megsegítésére, amelyek hiányt szenvednek
ezekből a koronavírus-járvány elleni küzdelmükben. A tagállamok
emellett a közös közbeszerzési megállapodás keretében is
hozzákezdtek már a különböző egyéni védőeszközök, lélegeztetőgépek és a koronavírus teszteléséhez szükséges eszközök
beszerzéséhez. Ez az összehangolt megközelítés a Bizottság szerint
erős tárgyalási pozícióba hozza az iparággal szemben a
tagállamokat a gyógyszerek elérhetősége és ára tekintetében.

További
információk

https://ec.europ
a.eu/commissio
n/presscorner/d
etail/hu/ip_20_
476

HÍREK

750 milliárd eurós mentőöv az Európai Központi
Banktól
„Rendkívüli idők rendkívüli lépéseket követelnek” – ezzel indokolta az
EKB elnöke, Christine Lagarde, hogy az európai gazdaság
támogatására példátlan mértékű mentőcsomagról döntött Frankfurtban
az európai jegybank. Néhány nappal korábban az EKB már bejelentett
egy 120 milliárd eurós kötvényvásárlási programot, de az nem hatott elég
megnyugtatóan a nemzetközi pénzpiacokra, ezért következett a
második lépés, aminek az elnökasszony szerint nincs felső határa,
vagyis az EKB beavatkozása hosszabb távon akár a két program teljes
összegét, a 870 milliárd eurót is meghaladhatja. A program addig tart,
ameddig a bank úgy nem ítéli, hogy a koronavírus-járványnak vége, és
nincs szükség további beavatkozásra. Az EKB 2015 óta már összesen
2,7 milliárd eurónyi kötvényvásárlással támogatta az európai államokat.
A tagállamok üdvözölték az európai jegybank lépését, Emmanuel
Macron francia elnök azt mondta: „Most már csak rajtunk múlik, európai
államokon, hogy milyen költségvetési beavatkozásokkal mutatjuk meg a
szolidaritásunkat.” Az EKB várhatóan első alkalommal vásárol majd fel
görög államkötvényeket is a görög pénzügyi válság óta. A görögök a
hírek szerint 12 milliárd euróra számíthatnak. Az európai jegybanki
beavatkozás nem egyedi: a tengerentúlon a FED az elmúlt hetekben két
alkalommal pumpált nagy mennyiségű pénzt a pénzpiacokba, összesen
2,5 trillió dollár értékben.

További
információk
https://www.euracti
v.com/section/coro
navirus/news/ecbunveils-e750billion-stimulusagainstcoronavirus/?utm_
source=EURACTI
V&utm_campaign=
f7d625878fRSS_EMAIL_EN_
Daily_Update&utm
_medium=email&u
tm_term=0_c59e2f
d7a9-f7d625878f114392479

Segít az uniós költségvetés is

További
információk:

https://ec.europa
.eu/commission/
presscorner/deta
il/hu/ip_20_459

Nem marad ki a kárenyhítésből az uniós költségvetés sem. Az
Európai Bizottság az idén lejáró hétéves ciklus fel nem használt
pénzeiből máris átirányított 1 milliárd eurót az Európai Beruházási
Alapba, ami főként bajba került kisvállalkozásokat igyekszik segíteni,
és banki források bevonásával összesen 8 milliárd eurónyi forrást
tesz hozzáférhetővé mintegy százezer kkv számára. Eközben a
Globalizációs Alap 179 millió eurója is rendelkezésre áll a
munkanélkülivé válók támogatására. A fejlesztési pénzekből 37
milliárd eurót osztanak újra. Ebből 8 milliárd euró a tagállamok
számára már kifizetett, de fel nem használt előfinanszírozott összeg,
amit ilyen esetekben a tagállamoknak vissza kell fizetniük, de a
válság miatt a Bizottság nem kötelezi erre a tagállamokat. A
megmaradó összeget a tagállamok az Unió egészére vonatkozó 29
milliárd
eurós
strukturális
finanszírozás
kiegészítésére
használhatják fel. A 2014–2020-as kohéziós keretben is van még 28
milliárd eurónyi le nem kötött összeg, ami ugyancsak felhasználható
lesz válságkezelésre. Az erre vonatkozó jogszabály módosítások
április elejére készen állnak.

HÍREK
Brüsszel enyhít a költségvetési szigoron, és
„vajszívűbb” lesz az állami támogatások
elbírálásánál is
Ahhoz, hogy az európai kormányok szabadabban használhassák fel
a kötvénykibocsátásokkal megszerzett forrásokat, számos uniós
szabályon enyhíteni kellett. Az Európai Bizottság azt javasolta a
pénzügyminisztereknek, hogy a válság miatt függesszék fel a
költségvetési hiány és az államadósság mértékét szigorúan
megkötő „stabilitási paktum” előírásait, és bejelentette, hogy a
tagállamok pénzügyi helyzetének felülvizsgálatakor kevésbé
szigorúan fog eljárni, mint „békeidőben”, amennyiben a kormányok
kiadásai a koronavírus elleni védekezést és a gazdasági válság
elkerülését illetve a termelés újra indítását szolgálták. Átmenetileg
nem jár majd el a korábbi szigorral az Európai Bizottság akkor sem,
amikor a gazdasági szereplőknek nyújtott állami támogatásokat
vizsgálja. Az Európai Bizottság versenypolitikát felügyelő ügyvezető
alelnöke, a dán Margrethe Vestager a koronavírus súlyos gazdasági
hatásaival magyarázta, hogy a biztosi testület ilyen gyors lépésre
szánta el magát: „Összehangolt lépéseket kell tennünk, és ez az
átmeneti állami támogatási keretszabályozás megteremti a
tagállamok számára azt a rugalmasságot, amit a jelenlegi állami
támogatási szabályok közepette lehetséges, annak érdekében,
hogy ezekben a nehéz időkben támogatni lehessen a gazdaságot.”
Az átmeneti lehetőségek értelmében a kormányok:
1. akár 800 ezer eurós vissza nem térítendő támogatást,
adókedvezményt adhatnak a pénzzavarba került
vállalkozásoknak
2. állami garanciavállalást nyújthatnak hitelfelvételhez
3. kamatkedvezményt adhatnak
4. bankgaranciát nyújthatnak az állami támogatásokat a kisés középvállalkozások számára folyósító
pénzintézeteknek
5. rövid távú exporthitel garanciát nyújthatnak.
Az átmeneti szabályok egyelőre december végéig lesznek
érvényben, de a Bizottság időben áttekinti majd, hogy szükséges
lehet-e a rendelkezések hatályának kiterjesztése. Hasonló
intézkedéscsomag egyébként 2008-ban, a gazdasági világválság
idején is érvényben volt. A döntés óta Spanyolország 200 milliárd
eurós, Franciaország pedig 300 milliárd eurós gazdaságsegítő
csomagot jelentett be a koronavírus okozta válság enyhítésére.
Rómában a „Gyógyítsuk meg Olaszországot!” program 35 milliárd
eurós költségvetési tartalékot mozgósított, amitől azt remélik, hogy
csatlakozó bankokkal és a magánbefektetőkkel összesen 350
milliárd eurót vonhat be a gazdaságba.

További
információk:

https://ec.europ
a.eu/commissio
n/presscorner/d
etail/en/ip_20_4
96

HÍREK
Ne bénuljon meg az egységes piac!
A koronavírus európai terjedésével párhuzamosan több tagállam
lezárta határait, csak saját állampolgárait engedte korlátozás nélkül
belépni az országba. Az egységes piac működőképességének
megőrzéséhez szükséges szállítmányok napokon át a határokon
vesztegeltek, ami miatt az Európai Bizottságnak közbe kellett
avatkoznia. A biztosi testület azt javasolta, hogy a tagállamok határain
szabad sávokkal, ún. „zöld folyosókkal” segítsék a zökkenőmentes
áruszállítást azokban az esetekben is, amikor a személyforgalmat
korlátozzák. Felfüggesztik a kamionstopokat, és emelkedik a vezetési
idő is a pihenőidő rovására. A közlekedési miniszterek kedvezően
fogadták a javaslatot, és elfogadták azt a brüsszeli indoklást, hogy a
jelenlegi népegészségügyi veszélyhelyzetben az Európai Unió nem
adhatja fel a szolidaritást, különösen annak biztosítása érdekében,
hogy a járvány egészségügyi kockázatainak enyhítéséhez szükséges
alapvető termékek eljussanak minden rászorulóhoz. A termékek
szabad mozgását korlátozó egyoldalú intézkedések helyett a
tagállamoknak együtt kell fellépniük azért, hogy az EU-ban átláthatóan
biztosítva legyen az egészségügyi védőfelszerelések és gyógyszerek
elállítása, tárolása, valamint észszerű felhasználása. A Bizottság ezért
gyorsított közös közbeszerzési eljárásokat is indított e termékek
beszerzése érdekében.

További
információk:

https://www.eura
ctiv.com/section/
digital/news/netfli
x-to-scale-downeuropeannetwork-trafficafter-eupressure/?utm_s
ource=EURACTI
V&utm_campaign
=f7d625878fRSS_EMAIL_EN
_Daily_Update&u
tm_medium=ema
il&utm_term=0_c
59e2fd7a9f7d625878f114392479

További
információk:

https://ec.europa.
eu/commission/p
resscorner/detail/
hu/qanda_20_45
8

A videószolgáltatók is váltanak
a koronavírus miatt
Az Európai Bizottság belső piaci biztosa, Thierry Breton
megállapodott az egyik legnépszerűbb videostream szolgáltatóval, a Netflixszel, hogy a megnövekedett internethasználatra
való tekintettel a szolgáltató szükség esetén csökkenti a filmjei
által használt sávszélességet, annak érdekében, hogy az
internethálózat ne lassuljon le Európában. A nagy felbontású
HD-filmeket rengetegen nézik azóta, amióta több tagállamban
lakhelyelhagyási tilalom lépett életbe a koronavírus járvány
miatt, és ez több helyen átviteli problémákat okozott. A Netflix
most arra tett ígéretet, hogyha nem áll rendelkezésre elegendő
sávszélesség, akkor az adatfolyamot igyekszik úgy optimalizálni, hogy a képminőség automatikusan csökkenjen, de
csak annyira, hogy a videolejátszás folyamatos maradjon. A cég
30 napra vállalta az önkéntes korlátozást, hogy a járvány ideje
alatt mindenki hozzáférjen az internethez. Az előzetes
számítások szerint a Netflix ez alatt az időszak alatt mintegy 25
százalékkal kevesebb sávszélességet használ majd fel
Európában.

HÍREK
Brexit tárgyalás halasztva

További
információk:

https://www.eura
ctiv.com/section/
ukeurope/news/bar
nier-showscontroversialdraft-uk-deal-toeumembers/?utm_
source=EURAC
TIV&utm_campa
ign=d3da6c3109
RSS_EMAIL_EN
_Politics&utm_m
edium=email&ut
m_term=0_c59e
2fd7a9d3da6c3109114392479

Elhalasztották az Európai Unió és az Egyesült Királyság
kapcsolatainak jövőjéről folyó tárgyalások március második
felében esedékes fordulóját a koronavírus járvány miatt. A
delegációk vizsgálják annak lehetőségét, hogy az egyeztetések
esetleg videokonferencia formájában folytathatók-e. Miután mind
az EU, mind a brit kormány 30 napra utazási tilalmat rendelt el,
nem volt realitása, hogy személyesen tartsák meg a tárgyalásokat.
A halasztás ellenére a két fél eljuttatta egymásnak a maga
javaslatát arról, milyen formában képzelik el a kapcsolatok jövőjét,
de a tervezetek között igen nagy a távolság. Az EU például azt
szeretné, ha a britek nem nagyon távolodnának el mindazoktól a
szabályoktól, amelyek az állami támogatások, a környezetvédelmi,
munkaügyi és minőségi előírások tekintetében jelenleg is
érvényesek. Vitás kérdések eldöntésére pedig a luxemburgi
székhelyű Európai Bíróság joghatóságát szeretné megőrizni. Ez
lenne a feltétel cserébe azért, hogy a britek továbbra is
hozzáférhessenek az egységes európai piachoz. Az Egyesült
Királyság az Európai Bíróság szerepének elfogadásától egyelőre
elzárkózik, mert egy viszonylag egyszerűbb szabadkereskedelmi
megállapodást szeretne megkötni „szuverén és egyenrangú” felek
között, és inkább kész lenne feláldozni az egységes piachoz való
hozzáférés jelenlegi szintjét cserébe azért a szabadságért, hogy
maga dolgozhatja ki a saját jogszabályait. A tárgyalások
folytatódását nem tudni mennyiben befolyásolja majd az a tény,
hogy az uniós főtárgyaló, Michel Barnier, és a brit miniszterelnök,
Boris Johnson is megfertőződött a koronavírussal. A brit kormány
a járvány ellenére sem akar halasztást, és nem kíván változtatni
azon a tervén, hogy június közepéig eldönti, tovább folytatja-e a
tárgyalásokat, vagy félbeszakítja az egyeztetéseket, és akkor a
2020 végéig tartó átmeneti időszak lejárta után a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) ajánlásai szerint zajlik majd a
kétoldalú kereskedelem az Európai Unió és az Egyesült Királyság
között.

Figyelem! Az előző számainkban jelzett események közül
többet töröltek a szervezők a koronavírus-járvány miatt.
Ha regisztráltak, kérjük ellenőrizzék,
hogy megtartják-e a rendezvényt!

ESEMÉNYEK

2020. április 21-22.

További információk:

Tiszta égbolt - Konferencia a
környezetbarát légiforgalomról

https://www.cleansky.eu/event/europefor-climate-neutrality-and-industrialcompetitiveness-innovative-ideas-takeflight

Helyszín: The Hotel, Boulvard de Waterloo
38, Brüsszel, regisztráció április 14-ig,
korlátozott számban.

További információk:

2020. június 1-5.
EU Zöld Hét 2020
Szervező: Európai Bizottság

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

Helyszín: Brüsszel és tagállamok
További információk:

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

https://ec.europa.eu/info/events/internatio
nal-product-safety-week-2020-2020-oct27_en

Helyszín: Brüsszel, Rue de la Loi,
Charlemagne épület
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. június 22-26.

Fenntartható Energia Hét 2020 EUSEW
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és tagállamok

https://eusew.eu/

PÁLYÁZAT

A háztartási energiaszegénység enyhítése
Olyan projektek támogatására kerül sor, melyek a háztartási energiaszegénység
enyhítését célzó intézkedések kialakítását valósítják meg. Az európai háztartások
bevételeinek továbbra is növekvő részét képezi az energiafelhasználás költsége, ami
magasabb arányú energiaszegénységhez vezet, és negatívan befolyásolja az
életkörülményeket és az egészséget. A legfrissebb becslések szerint az
energiaszegénység, mely akkor jelentkezik, ha egy háztartás nem képes a megfelelő
szintű fűtés biztosításához szükséges energia árát megfizetni, több mint 50 millió
európai lakost érint. A projektekkel szemben minden 1 millió euró európai uniós
támogatás után legalább 5000 fogyasztó részvételének biztosítása elvárás.

Határidő:
2020. szeptember 10.

További információk:
https://www.palyazatokmagyarul.eu/com
petition/detail/3154

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

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

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/co
mpetition/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/co
mpetition/detail/2984
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Új európai iparstratégia: Lesz-e érzékelhető hatása?
35 millió európai munkahely – ennyi embert foglalkoztat az ipar
Európában, az az ágazat, amely még mindig a legnagyobb arányban
(20 %) járul hozzá a kontinensen előállított hozzáadott értékhez (Gross
Value Added, GVA). Nem mindegy tehát, hogy milyen jövőt képzel el az
ipar számára az Európai Bizottság most megfogalmazott iparstratégiája. Az európai gazdaság ugyanis kettős átalakulás előtt áll:
2050-re a klímasemlegesség elérését tűzte ki célul, amit a digitalizáció
minden eddiginél szélesebb térhódítása kísér majd.

„Európa ipara az európai növekedés és jólét motorja. Akkor működik a legjobban, ha arra
támaszkodik, ami erőssé teszi: az itt élő emberekre és az ő ötleteikre, tehetségükre,
sokféleségükre és vállalkozói szellemükre. Ez most fontosabb, mint valaha, mivel Európa
az ambiciózus zöld és digitális átállást egy bizonytalanabb és kiszámíthatatlanabb
világban kezdi meg” – fogalmazott az új iparstratégia bemutatásakor Ursula von der
Leyen, az Európai Bizottság elnöke.
Európa vezető ipari szerepének megőrzése érdekében az ágazat globális
versenyképességének, illetve az egyenlő versenyfeltételeknek a fenntartását jelöli meg a
legfontosabb tényezők között az új iparpolitikai stratégia, mind európai, mind globális
szinten. Ennek érdekében átfogó intézkedéscsomagot javasol, amely több részből áll: egy
szellemi tulajdonra vonatkozó cselekvési tervből, amely a találmányok, szabadalmak
eltökélt védelmét tűzi ki célul, és határozottabb fellépést sürget a szellemitulajdon-bitorlás
ellen. Célként fogalmazza meg az uniós versenypolitika felülvizsgálatát, ami kiterjedne az
állami támogatások, illetve a vállalati felvásárlások, összeolvadások rendszerének
átdolgozására. A támogatások között külön vizsgálják majd a külföldről érkező
támogatásokat, valamint az uniós forrásokhoz és a közbeszerzésekhez való külföldi
hozzáférés kérdéskörét. Az intézkedés csomag részét képezik még a digitális és zöld
átállással kapcsolatos elképzelések, a környezetbarát termelés és a körforgásos
gazdaság minél szélesebb körű elterjesztése.
Külön fejezet szól az intézkedéscsomagon belül a kis- és középvállalkozások helyzetéről.
Az európai gazdaságban természetszerűleg nem csak az iparban működnek kkv-k, a
jelentőségük messze túlnő az iparon, hiszen 25 millió kis cégről van szó, amelyek
összesen 100 millió embert foglalkoztatnak, ami az európai munkahelyek csaknem 2/3-át
teszi ki. Számukra az adminisztratív terhek csökkentését tűzi ki célul a most megismert
csomag, különös tekintettel az üzleti tevékenység folytatása és a vállalkozásbővítés előtt
álló szabályozási és gyakorlati akadályokra. Az Európai Bizottság javítaná a kkv-k
helyzetét annak érdekében, hogy könnyebben jussanak forrásokhoz, és segítené a
kisvállalkozások piacra jutását is.
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Az Európai Bizottság tudatában van annak, hogy a kkv-k sok esetben náluk jóval nagyobb
cégekkel állnak gazdasági kapcsolatban, és a méretbeli különbségek jelentette
aszimmetria miatt nincs megfelelő érdekérvényesítési képességük. Ez különösen akkor
jelent hátrányt, ha nem kapják meg időben munkájuk ellenértékét, ami a tartalékokkal nem
rendelkező kis cégek esetében sokszor végzetes lehet. Az európai cégfelszámolásoknak
a kkv-k negyedében a fizetési késedelem áll a hátterében. Hiába hatályos a „késedelmes
fizetésekről” szóló uniós irányelv, a számlák kiegyenlítése az esetek 40 százalékában
késéssel történik meg. Az Európai Bizottság a jövőben – élve a digitalizáció által teremtett
lehetőséggel – az azonnali fizetések minél szélesebb körű elterjesztését fogja szorgalmazni.
Az új uniós iparstratégiának vannak pozitív elemei – állapítja meg az európai kamarai
szövetség. Az EUROCHAMBRES közleménye azonban úgy fogalmaz, hogy a stratégia
kis- és középvállalkozásokkal foglalkozó elképzelései nem elégségesek ahhoz, hogy
meggyőzzék a vállalkozókat arról, vajon lesz-e érzékelhető hatása a leírtaknak Európa
versenyképességére.
„Ez nem stratégia, csupán egy lista, ügyekkel és intézkedésekkel” – írja az
EUROCHAMBRES elnöke, Christophe Leitl. – „Von der Leyen elnökasszony jogosan
beszél egy olyan unióról, amelyik többet akar, de csak akkor érhetünk el többet, ha kisés középvállalkozásaink milliói több lehetőséget kapnak arra, hogy hozzájáruljanak a
fenntartható világhoz, a digitalizációhoz, a versenyképességhez és a munkahelyteremtéshez. A kkv-k jóval nagyobb ambíciót várnak el a politikusoktól!” – áll az európai
kamarai elnök közleményében.

További információk:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_416
http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/1/PNHCGPODOHAHHLNHNKIIHIAEPDB6WD434
L5I41YD6N4J/EUROCHAMBRES/docs/DLS/200310__ECH_Press_Release_Industrial_Strategy_package_SMEs_need_enforcement_not_words2020-00025-01.pdf

