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A hírlevél tartalmából
Költségvetés a láthatáron – az Európai Parlament és a német elnökség már
megegyezett, de jön-e a vétó Varsóból vagy Budapestről?
Helyreállítási terv – Magyarország is készíti, ez alapján lehet hozzájutni 6 milliárd
eurós támogatáshoz és 10 milliárdnyi hitelhez.
Nem kell több pénz? – a pénzügyminiszterek szerint akkor sem kell újabb
hitelcsomag, ha csak jövő szeptemberben jön a 750 milliárd eurós újjáépítési alap.
Megduplázódhat a munkanélküliség? – az európai szakszervezetek aggódó levelet
írtak az illetékes minisztereknek.
Brexit, utolsó hét – három ügy is akadályozza a megállapodást, de tovább tárgyalnak
a kereskedelmi megállapodás érdekében.
A jó cél mindent megér? – okosabb klímapolitikát sürget a világ egyik
„legbefolyásosabb embere”, hogy Európa ne maradjon követők nélkül.
FÓKUSZBAN EURÓPA: Veszélyes tendenciák az európai kereskedelempolitikában –
Győri Enikő EP képviselő írása.
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Költségvetés a láthatáron?
Készen áll a kompromisszum a költségvetési csomagról, miután az
Európai Parlament és a német elnökség tárgyalóküldöttségei megegyeztek
a vitás kérdésekről. A csomag négy elemből áll: a hét éves uniós
keretköltségvetésről (1074,3 milliárd euró), a Következő Nemzedék EU
elnevezésű helyreállítási alapról (750 milliárd euró), az Unió saját bevételi
forrásait meghatározó új rendeletről, és az uniós pénzekhez való
hozzáférést szabályozó jogállamisági feltételrendszerről. A német
elnökség ez utóbbihoz olyan tárgyalási mandátumot kapott, amit nem
egyhangú, hanem többségi szavazással kapott meg a tagállamok
Tanácsában. Magyarország és Lengyelország mellett még 5-6 másik
ország is ellenezte a döntést, de a szavazás során alulmaradtak. A magyar
(és lengyel) álláspont szerint nem lehetne az uniós alapszerződés 2.
cikkelyében megfogalmazott alapértékek betartásához kapcsolni az uniós
pénzek folyósítását, mert a 2. cikk betartását a 7. cikk szerinti eljárás már
szankcionálja, és egy újabb szankciós rendszer bevezetése jogellenes
lenne. Ráadásul az eljárás elindulna már akkor, amikor a jogállamiság
sérelmének csupán a gyanúja felmerül, azaz a jogsértés még meg sem
történt. Az ellenzők azzal is érvelnek, hogy az uniós alapszerződés
magasabb rendű jogszabály, mint a költségvetés végrehajtását szabályozó
rendelet, ezért rendelettel nem lehetne felülírni az egyhangúsághoz, illetve
a nemzeti parlamentek ratifikációjához (sőt egyes országokban népszavazási jóváhagyáshoz) kötött uniós szerződést. A megszületett kompromisszum rögzíti, milyen esetekben lehet pénzmegvonással szankcionálni
a tagállamokat. Ilyen lehet például, ha egy tagállami döntés veszélyezteti
az Unió pénzügyi érdekeit, de az is, ha nem tartják tiszteletben az
igazságszolgáltatás függetlenségét, mert ilyenkor a bíróságok esetleg nem
járnak el megfelelően uniós pénzeket érintő csalási vagy korrupciós
ügyekben. Miután a kompromisszumos csomag többi elemét még a
tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk (sőt a saját forrásokról szóló rendeletet
a tagállami parlamenteknek is ratifikálniuk kell), így a költségvetési
ügyekben előírt egyhangúság követelménye miatt Magyarország és
Lengyelország számára valós lehetőség a vétó. Ezt egyértelművé tette
Orbán Viktor miniszterelnök is abban a levélben, amit Ursula von der
Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt, mert a magyar vélemény
szerint a német elnökség által kitárgyalt kompromisszum túlmegy azon,
amiben a júliusi csúcsértekezleten az uniós állam- és kormányfők
megegyeztek.

Készül a magyar helyreállítási terv
Magyarország várhatóan november közepén juttatja el Brüsszelbe annak a
stratégiai tervnek az első változatát, amely előfeltétele lesz annak, hogy a
750 milliárd eurós „Következő Nemzedék EU” újjáépítési terv legnagyobb
helyreállítási alapjából (Helyreállítást és Ellenállóképesség Erősítését Segítő
Eszköz – Reconstruction and Resiliation Fund, RRF) lehívhassa az ország
rendelkezésére álló forrásokat. A dokumentumnak az Európai Bizottság által
megadott iránymutatások alapján fel kell vázolnia, hogy mire és hogyan
költené Magyarország az elérhető több mint 6 milliárd euró vissza nem
térítendő támogatást és 10 milliárd euró összegű kölcsönt. A tagállamok
valamivel több, mint fele október 15-e óta már benyújtott valamilyen doku(folytatás a következő oldalon)
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mentumot, és néhánnyal közülük már meg is kezdték az egyeztetéseket a
tervről. A Bruxinfo-hírportál úgy értesült, hogy a lengyelek, a csehek és a
szlovének már javában tárgyalnak, míg a szlovákok november közepére
ígérték a terv első részletes verzióját. Az első kifizetésekre becslések szerint
jövő év nyaráig, szeptemberéig kell majd várni, akkor a teljes összeg
valószínűleg 10 százalékát hívhatják le a tagországok előleg formájában, bár
az Európai Parlament ennél magasabb összegű előleget, 20 százalékot
javasolna. Az EP négy legnagyobb politikai csoportja (a Néppárt, a
szocialisták, a liberálisok és a Zöldek) közben egyetértésre jutottak arról,
hogy a bizottsági üléseken és a november második felében tartandó plenáris
ülésen olyan feltételrendszer elfogadása mellett voksolnak majd, amely
megkönnyíti, hogy a tagállamok mielőbb hozzájussanak a gazdaság járvány
utáni kilábalást támogató forrásokhoz. Az RRF-ből a 27 tagállam összesen
672,5 milliárd euróhoz juthat.

További
információk:
https://www.e
uractiv.com/s
ection/econo
myjobs/news/pa
rliamentpushes-foreasingrecoveryfundconditionality/

A pénzügyminiszterek szerint nem kell több pénz

További
információk:
https://www.eu
ractiv.com/sec
tion/economyjobs/news/eur
ogroupexcludesadditional-eustimulusagainstsecond-viruswave/

A koronavírus által okozott elhúzódó - és a vártnál mélyebb - gazdasági
válság miatt a spanyolok és az olaszok szívesen vennék, ha az Unió máris
újabb gazdasági mentőcsomagot készítene elő, az euróövezet
pénzügyminiszterei azonban egyelőre kizárták, hogy további közös
pénzügyi intézkedésekre kerüljön sor, inkább a már elfogadott tervek gyors
végrehajtására helyeznék a hangsúlyt – derült ki a pénzügyminiszterek
novemberi videokonferenciája után. Az Európai Bizottság már májusban
közzétette a járvány által okozott gazdasági visszaesést kompenzáló
óriáshitel tervét, amit az uniós csúcson júliusban el is fogadtak, a 750
milliárd eurós csomagból azonban várhatóan csak a jövő év második
felében látnak majd pénzt a tagállamok, mert a folyósításhoz szükséges
jogszabályokról egyelőre még tart az alkudozás. „Bízunk benne, hogy a
Tanács és a Parlament még az év vége előtt megállapodik” – szögezte le
az Eurócsoport által kiadott közlemény. A tagállamok egyébként a
rendkívülinek mondható uniós gazdaságélénkítő csomagon kívül is
rengeteg pénzt áramoltattak a gazdaságba különböző, az Európai
Bizottság által jóváhagyott támogatások formájában. Az állami
támogatások „könnyített elbírálása” és az uniós költségvetési szabályok
(azaz a stabilitási és növekedési paktum rendelkezéseinek felfüggesztése)
következtében mintegy 3500 milliárd eurónyi hitelgarancia, likviditási és
fiskális támogatás járult hozzá ahhoz, hogy az európai gazdaság a súlyos
visszaesés ellenére „most jobban fel van vértezve a válság okozta
gazdasági károk ellen a tagállami és uniós szintű összehangolt
válaszoknak köszönhetően” – fogalmazott az Eurócsoport ír elnöke,
Paschal Donohoe. A lazább fiskális szabályok értelmében az Európai
Bizottság várhatóan 2022-ig nem kéri majd számon a tagállamokon a
magasra szökő államháztartási hiányt és a megugró államadósságot.

Második hullám, újabb gazdasági visszaesés
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További
információk:
https://ec.eur
opa.eu/info/b
usinesseconomyeuro/economi
cperformanceandforecasts/eco
nomicforecasts/aut
umn-2020economicforecast_en

Az Európai Unió gazdasága ugyan új erőre kapott a koronavírus-járvány
miatti sokkhatás után, a rendkívüli intézkedések fokozatos megszüntetése és a világjárvány újabb hulláma miatt azonban ismét egyre
nagyobb a bizonytalanság, és megszakadt a gazdaság élénkülése közölte az Európai Bizottság a november elején közzétett őszi gazdasági
előrejelzésében. Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos a prognózist
ismertetve elmondta: az Európai Unió egészének gazdasága idén 7,4
százalékkal zsugorodik, 2021-ben 4,1 százalékos, 2022-ben pedig 3,0
százalékos bővülést érhet el. Az előrejelzés szerint az euróövezet
gazdasága 2020-ra 7,8 százalékos zsugorodást, majd 2021-ben 4,2
százalékos, 2022-ben pedig 3 százalékos növekedést ér el. Sem az
euróövezetben, sem az EU-ban nem várható, hogy a gazdasági
teljesítmény átlaga 2022 végére visszaálljon a világjárványt megelőző
szintre, de vannak olyan tagállamok, amelyek két év alatt már utolérik
magukat a prognózis szerint (ilyen pl. Dánia, Finnország, Írország,
Észtország és Magyarország is). Gentiloni azt is kifejtette, hogy a járvány
eltérő gazdasági következményekkel járt az Unión belül, ezért a
helyreállítási kilátások is különbséget mutatnak. Ez a vírus terjedését, az
annak megfékezése érdekében hozott népegészségügyi intézkedések
szigorúságát, a nemzetgazdaságok ágazati összetételét és a nemzeti
szakpolitikai válaszintézkedések hatásfokát tükrözi - emelte ki az uniós
biztos. Magyarország az előrejelzés szerint az idén a -7,4 százalékos
uniós átlagnál valamivel kedvezőbb, 6,4 %-os visszaesésre számíthat,
amit jövőre 4 %-os, 2022-ben pedig 4,5 százalékos növekedés válthat
fel. A legnagyobb visszaesést a spanyol gazdaság kénytelen elkönyvelni
az idén (GDP -12,4%).

Megduplázódik a munkanélküliség?
Az európai szakszervezetek levélben figyelmeztették az uniós
kormányokat, hogy a munkanélküliség jelenlegi szintje akár meg is
duplázódhat, és elérheti a 30 milliót, ha elfogynak a részmunkaidős
programok finanszírozására fordítható források. Az állástalanok száma
jelenleg 15,6 millió fő az EU-ban, 1,7 millióval magasabb, mint a járvány
kezdete előtt. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) az uniós
országokból összegyűjtött információk alapján azt állítja, hogy a
munkanélküliség 14 millióval is megemelkedhet, mert késik a 750 milliárd
eurós helyreállítási alap elfogadása, és a kormányok ennek híján nem
tudják tovább finanszírozni a munkahelyek megtartása érdekében
bevezetett részmunkaidős foglalkoztatási programot (SURE). Luca
Visentini, az ETUC főtitkára arra is felhívta a figyelmet az illetékes uniós
miniszterekhez címzett levélben, hogy a program már nem mindenütt
folytatódik, és nem is mindenki részesülhet belőle, hiszen például
bizonyos szakmákra, vagy az egyéni vállalkozókra és az idénymunkásokra nem is terjed ki. A SURE programot az Unió 100 milliárd
euróval indította, de miután a résztvevő 17 ország megkapja az igényelt
kedvezményes hitelkonstrukciót, mindössze 12 milliárd marad belőle,
ami igen rövid idő alatt elapadhat. Ezért a helyreállítási alap folyósításáig
terjedő időszakra újabb, áthidaló pénzeszköz megteremtését
szorgalmazza az ETUC.

További
információk:
https://www.
euractiv.com
/section/econ
omyjobs/news/un
ions-warnthatunemployme
nt-willdoubleunlessextraordinary
-measuresextended/

Brexit: nincs haladás az utolsó hét előtt
Ezen a héten tárgyalnak utoljára egymással a brit kormány és az Európai
Unió képviselői a brexit utáni kereskedelmi kapcsolatokról szóló átfogó
megállapodásról, miután a legutóbbi két hét szinte folyamatos
egyeztetésein a három fő vitatott kérdésben továbbra sem sikerült
közelíteni az álláspontokat. A három téma:
 Azonos versenyfeltételek és szabályok – cserébe azért, hogy a
britek szabadon hozzáférjenek az Unió belső piacához.
 Egyezség a vitarendezés módjairól és az Európai Bíróság
szerepéről.
 A brit (és az európai) tengeri halászati övezethez való
hozzáférés szabályozása.
Az elmúlt két hét megbeszéléseiről Michel Barnier, uniós főtárgyaló, az
EU27-ek állandó képviselői (uniós nagykövetei) előtt számolt be, majd
közösségi oldalán azt írta: „Az EU erőfeszítései ellenére, fennmaradtak a
nagyon komoly nézetkülönbségek”. Barnier arra is felhívta a figyelmét,
hogy november közepén Londonban az utolsó fordulóra kerül sor, hogy
tető alá hozzanak egy alkut a jövőbeli kapcsolatokról, különös tekintettel
a kétoldalú kereskedelemre. A főtárgyaló elmondása szerint ugyanakkor
a vitás kérdéseken túl, mint például a rendőri és igazságügyi
együttműködés terén, jelentős előrehaladást értek el és közel állnak a
megállapodáshoz. Az Egyesült Királyságban közben egyre több olyan
vélemény fogalmazódik meg, hogy a britek – sem a kormány, sem a
gazdasági élet – nincs igazán felkészülve arra, mi fog történni a kilépés
után, függetlenül attól, hogy lesz-e megállapodás, vagy sem.
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További
információk:

https://www.
euractiv.com/
section/ukeurope/news
/ukunpreparedfor-brexiteven-if-newtrade-deal-isagreedwarns-thinktank/

Javítható elektronikus termékeket sürgetne az EP

További
információk:
https://www.e
uroparl.europ
a.eu/news/en
/pressroom/202010
24IPR90101/
euconsumersshould-enjoya-right-torepair-andenhancedproductsafety

Az Eurobarométer felmérése szerint az uniós polgárok 77 százaléka
inkább megjavíttatná elromlott elektromos készülékeit, minthogy újat
vásároljon helyettük. Még többen (79 %) elvárnák, hogy a gyártókat
kötelezzék javítható digitális termékek, és hozzájuk való pótalkatrészek
gyártására. Mindezek alapján az Európai Parlament olyan határozat
elfogadására készül, amely a polgárok elvárásainak megfelelő uniós
szabályozást sürget ezeken a területeken. (Ismert, hogy az EP
jogszabályok meghozatalát nem kezdeményezheti, mert az az Európai
Bizottság kizárólagos joga, de felszólíthatja a biztosi testületet arra, hogy
álljon elő jogszabályi javaslattal. Az persze a Bizottságon múlik, hogy ezt
megteszi-e vagy sem.) Az EP a Belső Piaci Bizottsága javaslata alapján
most arra szólítaná fel az Európai Bizottságot, hogy jogszabályban
garantálja a „javításhoz való jogot”, ezzel is segítve a fenntartható,
körforgásos gazdaság megteremtését, az elektronikus, digitális termékek
újrahasznosítását. A javaslat szerint a termékek tartósságának jelzésére
az energiatakarékossági címkékhez hasonló jelzéseket is be lehetne
vezetni, ami a használt termékek piaci forgalmát is elősegíthetné. Az
elképzelés – bár számos követendő elemet tartalmaz – nem aratott
osztatlan sikert a képviselők között, hiszen mindössze huszan
támogatták, és ketten ellenezték, a legtöbben azonban (22) tartózkodtak.
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A jó cél mindent megér?
Ne szórjunk szét trilliókat a semmiért, okosabban költsünk
klímavédelemre! – ezt szorgalmazza egy dán kutató, Bjorn
Lomberg, akit a TIME magazin a világ 100 legbefolyásosabb
embere közé választott. A Copenhagen Consensus nevű
kutatóintézet igazgatója az Európai Unió klímapolitikáját vette
górcső alá és azt állítja, hogy az új uniós vállalás, amellyel a 27-ek
fokozott ütemben csökkentenék a széndioxid kibocsátásukat (az
1990-es szinthez képest 2030-ra nem 40, hanem 55 százalékkal)
annak érdekében, hogy 2050-re karbonsemleges lehessen a
kontinens, olyan vállalkozás, aminek hatalmas lenne az ára, és igen
kevés a haszna – a klímaváltozás megfékezése szempontjából. A
kutató egy ENSZ vizsgálat eredményére hivatkozva állítja, hogy
például a következő ötven évben a klímaváltozás hatása oly
mértékű lesz, hogy amiatt az emberek átlagjövedelme akár 2
százalékkal is csökkenhet. Ez valóban aggasztó, de közben 2070re 362 százalékkal megemelkednek a jövedelmek, így a tényleges
jövedelem, ha csökken is, valójában 356 százalékkal magasabb
lesz, mint napjainkban. Lomberg szerint ennél súlyosabb gond az,
hogy a jelenlegi klímapolitikáért óriási árat kénytelenek fizetni a
vállalkozások. Azzal, hogy drágább (és kevésbé megbízható) „zöld
energiát” kénytelenek vásárolni, 14 százalék tűnik majd el az uniós
országok GDP-jéből! Az EU klímapolitikájának az is következménye
lesz, hogy a nagykereskedelmi energiaárak négyszeresére fognak
emelkedni. El kell tehát gondolkodni azon, hogy a klímavédelmi célú
kiadások egyensúlyban vannak-e az intézkedések által elérni
tervezett eredményekkel – írja a szakértő. Gondolatmenetét
számításokkal is igyekszik igazolni: ha az EU valóban 55
százalékkal csökkenti a CO2 kibocsátását, akkor az eredeti
célkitűzésen felül 12,7 milliárd tonna széndioxiddal kevesebb kerül
a levegőbe. Ezt a széndioxidmennyiséget különböző ENSZ
modellszámításokon lefuttatva az eredmények átlaga azt mutatja,
hogy a globális felmelegedést 0,0004 Celsius fokkal sikerül
csökkenteni. Ha ezt a csökkentést a 2100-as esztendőre kivetítjük,
akkor mindössze hat héttel tudja halasztani a globális felmelegedést
az Unió, ahhoz képest, mintha semmit nem tett volna. Egyebek
mellett azért is, mert az Európában lecsökkentett CO2 kibocsátás
jelentős arányban (2/3 részben) áthelyeződik máshová (ez a
karbonszivárgás, azaz a környezetszennyező termelési folyamatok
áthelyezése oda, ahol kevésbé szigorúak a szabályok). Az előző
példát használva, a globális felmelegedés csökkenése így már csak
0,0017 Celsius fok, időben pedig csupán kéthetes halasztást jelent.
(folytatás a következő oldalon)

HÍREK
(folytatás az előző oldalról)

A kutató szerint az EU azért kardoskodik mégis a kibocsátáscsökkenés
fokozása mellett, mert hatástanulmányaik készítésénél másképp
számolnak: a károkat alá-, a hasznot pedig túlbecsülik, vagyis csak a
legkedvezőbb fogatókönyvet veszik figyelembe. Az árát persze még
ennek a jelentékenynek nem nevezhető eredménynek is meg kell fizetni.
A 2020-as eredeti célszámok (20 százalék CO2 csökkentés, 20 százalék
megújuló energiatermelés, 20 százalék energiatakarékosság) költsége
az előzetes uniós hatásvizsgálatokhoz képest négyszeres, a 2030-as 40
%-os karboncsökkentés költsége az uniós becslésekhez képest,
mértékadó kutatások szerint háromszoros, és ehhez jönne az 55 %-ra
emelt csökkentés többletköltsége, amit az uniós GDP 0,39 százalékára
tesznek. Ha csak ezt a legutolsó számot „eurósítjuk” 1,4 trillió (1400
milliárd) eurót kapunk. És ha ez a hivatalos brüsszeli szám ugyanúgy
alábecsült, mint az előzőek, akkor a végleges kiadás ennek
háromszorosa is lehet – állítja Bjorn Lomberg. Tévedés ne essék, a dán
szakértő nem annyira „klímaváltozás-szkeptikus”, mint ahogy az eddigi
gondolatmenetből kitűnik. A globális felmelegedés szerinte is veszélyes
jelenség, ami ellen tenni kell – csak okosabban. Az eddigi klímapolitikák
– azt mondja – azért nem hoztak kellő eredményt, mert az alternatív
energiák jóval drágábbak a fosszilis energiánál. Ezért ott, ahol nem tudják
megengedni azt a luxust maguknak, mint Európában, hogy a drágább
zöld energiákat használják, csak akkor mondanak majd le a fosszilis
energiáról, ha a zöld energiák lesznek az olcsóbbak. Európán kívül ezért
nem történik jelentős változás. Lomberg szerint éppen ezért minden
erőforrást a zéró kibocsátású energiákkal kapcsolatos kutatásokra
kellene fordítani, hogy abból minél előbb, mindenhol, elegendő álljon
rendelkezésre, olcsóbban, mint a fosszilis energia. Akkor majd mindenki
az olcsóbb alternatív energiákat fogja használni. Ha ezt hozná a jövő,
akkor a világ nem úgy emlékezne ránk, mint akik eurótrilliókat költöttek
arra, hogy néhány ezred fokkal csökkenjen a globális felmelegedés,
hanem úgy, mint akik a pazarló klímapolitika helyet olcsó, hozzáférhető
zöld energiát teremtettek a világ számára – írja a Copenhagen
Consensus igazgatója.
További
információk:

https://www
.euractiv.co
m/section/cl
imateenvironmen
t/opinion/eu
-must-getsmarter-tolead-onclimatechange/

ESEMÉNYEK

További információk:

2020. december 7-8.
Európai Villamosenergia Szabályozási
Fórum

https://ec.europa.eu/info/events/european
-electricity-regulatory-forum-florenceforum/meeting-european-electricityregulatory-forum-2020-dec-07_en

Szervező: Európai Bizottság, Firenzei Fórum
Online rendezvény
További információk:

2020. december 7-8.
Európai Közösségi Kommunikációs
Konferencia

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/eu
ropcom.aspx

Szervező: Régiók Bizottsága (CoR)
Online rendezvény
További információk:

2021. február 1-2.

Európai Ipari Hét 2021

https://ec.europa.eu/growth/content/euindustry-week-2021-local-events_en

Szervező: Európai Bizottság
Helyi rendezésű online események
További információk:

2021. március 1-2.
15. Európai Nukleáris Energia Fórum

https://ec.europa.eu/info/events/15theuropean-nuclear-energy-forum-2021mar-01_en

Szervező: Európai Bizottság

Helyszín: Pozsony - Prága
További információk:

2021. május 31 – június 4.
Európai Zöld Hét
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel

https://ec.europa.eu/info/events/eugreen-week-2021_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:
További információk:

2020. december 1.

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

Európai energiatakarékos mikroprocesszor technológiák
2017-ben megkötött együttműködési keretszerződés részeként a kiválasztott
konzorciumot felkérik, hogy nyújtson be egy Kutatási és Innovációs Cselekvési
Tervet nagy méretű, nagy teljesítményű Big Data, mesterséges intelligencia és
fejlődő
alkalmazásokhoz
szükséges,
az
európai
energiatakarékos
mikroprocesszorok és a kapcsolódó technológiák tervezésének és fejlesztésének
második fázisára, a keretszerződésben meghatározott kutatási útmutatóval
összhangban.

Határidő:
2021. január 12.
További információk:

https://palyazatokmagyarul.eu/competit
ion/detail/3415

PÁLYÁZAT

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/brows
eByBO.do
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Veszélyes tendenciák az uniós kereskedelempolitikában
Győri Enikő európai parlamenti képviselő írása
Exportorientált, nyitott gazdaságként Magyarország fejlődésének kulcsa a
nemzetközi kereskedelem útjában álló korlátozások megszüntetése. A kellő
körültekintéssel tárgyalt szabadkereskedelmi megállapodások kedvezően
hatnak a kereskedelmi kedvre és kinyitják vállalkozóink és a magyar áruk
előtt a világot. Az én iránytűm az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága tagjaként végzett munkám során természetesen a
magyar vállalatok érdeke, tehát hogy minél akadálymentesebbé tegyük a
külpiacra lépésüket. Manapság egyre több felől jelentkeznek kihívások a
globális világban, érdemes ezeket jobban megismerni, s felkészülni a
következményekre. E célból született tehát ez az írás.

Az Európai Unió számos preferenciális vagy szabadkereskedelmi megállapodást
kötött már, szám szerint több mint hetvenet. A legutóbbi, Vietnámmal kötött
szabadkereskedelmi megállapodás 2020. augusztus 1-jén lépett hatályba, míg a
Vietnámmal kötött beruházásvédelmi megállapodás a tagállamok ratifikációjára vár
(Magyarország 2019. december 3-án erősítette meg, a tagállamok közül elsőként).
Meggyőződésem, hogy e két szerződés hozzá fog járulni a Magyarország és Vietnám
közti kapcsolatok szorosabbra fűzéséhez, további ösztönzést és kölcsönös előnyöket
jelent majd mindkét fél számára. A beruházásvédelmi megállapodás erősíti a
jogbiztonságot; általa a magyar cégek vietnámi befektetés esetén megkapják a
szükséges védelmet.
Jelenleg két kereskedelmi megállapodás jóváhagyása van várólistán: a 2000-ben
megkötött EU-Mexikó Globális Megállapodás korszerűsítése, illetve az EU-Mercosur
Társulási Megállapodás. A Mexikóval folytatott tárgyalásokat 2020. április 28-án zárták
le. A négy dél-amerikai országgal, Brazíliával, Argentínával, Paraguay-jal és Uruguay-jal
kitárgyalt megállapodásra pedig 20 év tárgyalás után tavaly június 28-án tettek pontot.
Latin-Amerika országai általában zárt gazdaságok, és ennek a négy országnak eddig
még senkivel nincs szabadkereskedelmi szerződése, így komoly helyzetelőnyben
leszünk, ha egyáltalán sikerül életbe léptetni az egyezményt. A Macron francia elnök
által vezetett keresztes hadjárat ugyanis, amelyre rácsatlakozott a német és az osztrák
kancellár is, épp próbálja ellehetetleníteni a tagállami ratifikációt, környezetvédelmi
indokokra hivatkozva. Ha valamelyik megvétózza a megállapodást, akkor egy vissza
nem térő alkalmat hagyunk ki a piacra lépésre, vetélytársaink, Kína vagy az Egyesült
Államok nem fog habozni és minden bizonnyal a helyünkbe lép.
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Az elmúlt évtizedek nyitása és töretlen fejlődése után egyre több feszültség jelent meg
a nemzetközi kereskedelemben az utóbbi években. Lanyhultak a szabályalapú
kereskedelmi kapcsolatok, a liberalizálás iránti hajlandóság. Néhány ország már korábban
lebontott akadályokat vezetett vissza. Mindennek Magyarország is károsultja lehet. Az
Amerikai Egyesült Államok 2017 óta vélt vagy valós érdekeit egyre vehemensebben érvényesíti: az acél- és alumíniumvámok bevezetése vagy a gépkocsikra
kivetendő vámokkal való fenyegetés nekünk is húsba vág. De említhetjük akár az Airbus
állami támogatása miatt szankcióként bevezetett amerikai vámokat is. Aztán a másik
oldalon ott vannak Kína agresszív, nagyhatalmi törekvései, mint az államilag
támogatott cégeinek globális térnyerése és a fejlődő világ meghódítása nyers- és
alapanyagszerzés céljából. Megoldandó feladat az Uniónak a brexit levezénylése és
az Egyesült Királysággal való jövőbeli kapcsolatok kialakítása. Ha uniós tagként el is
veszítettük, fontos, hogy stratégiai szövetségesként és kereskedelmi partnerként
megtartsuk a briteket. A nemzetközi kereskedelem szabályalapú együttműködésének
az sem tett jót, amikor a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) Fellebbviteli Testülete
2019. december 11-én döntésképtelenné vált. Az Európai Unió néhány
partnerországgal közösen létrehozott egy átmeneti rendszert, az ún. MPIA-t (Multi-Party
Interim Appeal Arbitration Arrangement), amelynek célja, hogy a részt vevő 23 ország
közt esetlegesen felmerülő vitákban rendelkezésre álljon egy fellebbviteli lehetőség.
Viszont az MPIA-nak nem tagja se az USA, se Oroszország, se India, így a velük való
peres ügyek esetében nincs mód fellebbezni. Az Unió és azon belül az európai
vállalatok érdeke, hogy mielőbb megoldást találjunk erre a patthelyzetre.
Teendő, megoldandó probléma, van tehát bőven. Ezeken az úgynevezett „általános”
témákon felül ugyanakkor van egy személyre szabott feladatom is: én vagyok az EP
felelőse az Unió Ukrajnával folytatott kereskedelmi kapcsolatainak. Jelenleg is egy
véleményen dolgozunk, amelyben azt nézzük át, milyen előrelépések történtek az EU
és Ukrajna közötti kereskedelmi kapcsolatokban az elmúlt évben. Természetesen
kitérünk az olyan, magyar szempontból is kényes kérdésekre, mint a faipari vagy
baromfihús-import. Jövőre pedig esedékes lesz a 2016-ban hatályba lépett EU-ukrán
szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata.
A COVID-19 járvány az amúgy is feszültségekkel teli nemzetközi kereskedelemre is
jócskán rányomta a bélyegét. Itt nem csak a gazdasági válság következményeire gondolok
– sok helyütt leállt a termelés, munkahelyek ezrei szűntek meg – hanem arra, hogy komoly
ellátási zavarok alakultak ki a globális értékesítési láncokban. Számos ország önvédelmi
intézkedések bevezetésével próbálta orvosolni a problémát, leállt az export, az orvosi
eszközökért pedig szabályos versenyfutás indult meg a külpiacokon. Még az európai
országok is egymást túllicitálva próbáltak Kínában szert tenni maszkra és lélegeztetőgépre.
Az Unió – felismerve saját sérülékenységét, kiszolgáltatottságát – a stratégiai cikkek
előállítása terén most nagyobb autonómiára törekszik, s – remélem – jobban kívánja
majd érvényesíteni a saját érdekeit, akár kereskedelemvédelmi eszközöket is bevetve a
harmadik országokkal folytatott tárgyalásain.
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Ezt a káoszt használja most ki a baloldal, a liberálisokkal és zöldekkel karöltve, hogy
lehetetlen elvárásokkal és kritériumokkal tűzdelje körbe a kereskedelempolitikát. Főként a
szabadkereskedelmi megállapodások eshetnek áldozatul az elszállt ötleteknek.
Véleményük szerint csak olyan országgal köthetünk kereskedelmi megállapodást,
amely maradéktalanul betartja az Unióban alkalmazott szabályokat és előírásokat,
így például a párizsi klímamegállapodást vagy az európai szociális standardokat.
Meggyőződésem, a partnerország emberi jogi, munkajogi és környezetvédelmi
szabályozása a saját hatáskörébe tartozik. Ha kioktatásra akarjuk használni a kereskedelmet, azzal a saját üzleti lehetőségeinket tesszük kockára, míg egy virágzó
kereskedelmi kapcsolat serkenti egymás jobb megértését, s az alkalmazkodást is. A
baloldalnak fel kellene ébrednie: az előrejelzések szerint a jövőben a gazdasági
növekedés 85%-a az Unión kívül történik majd. Tehát igenis szükségünk van a
külföldi piacokhoz való hozzáféréshez. Időben meg kell állítani azokat a nyílt vagy
lopakodó törekvéseket, hogy a kereskedelempolitikával orvosoljunk minden más
politikai célt. Ha ez lesz az uralkodó megközelítés, akkor kizárjuk magunkat a
kereskedelemből, ellehetetlenítjük vállalataink versenyképességét a külföldi piacokon.
Egy másik veszélyes kezdeményezés a vállalatok magatartási kódexének
bevezetése. A baloldal azt az ötletet vette a fejébe, hogy minden vállalat, beleértve a
kis- és középvállalkozásokat is, felelős legyen nem csak önmaga, hanem beszállítói
tetteiért is, ha azok emberi és szociális jogokat vagy környezetvédelmi előírásokat
sértenek. Ezzel ellehetetlenítené és versenyhátrányra ítélné az európai vállalatokat. Az
az elsődleges céljuk, hogy csak „vegytiszta” vállalatok létezhessek az Unióban és azok
csak tisztességes külföldi vállalatokkal kereskedjenek. Meggyőződésem, hogy
különösen válság idején nem segíti a kereskedelmet, ha a világ erkölcsi megváltói
szerepében tetszelgünk.
Az Európai Bizottság jövőre jogszabályt tervez kiadni a fenntartható vállalatirányításról.
A kezdeményezés célja arra ösztönözni a vállalatokat, hogy üzleti döntéseik során
vegyék figyelembe a környezeti, a társadalmi, az emberi és a gazdasági hatásokat, és
a rövid távú pénzügyi nyereség helyett a hosszú távú, fenntartható gazdasági
értékteremtésre összpontosítsanak. Egyelőre sok a kérdés, de annyi már tudható, hogy
minden olyan vállalatra ki akarják terjeszteni, amely az uniós belső piacon
tevékenykedik. Sőt, az előzetes elképzelések szerint a vállalatok felelősséget vállalnak
majd a beszállítóik magatartására is. A Bizottság október 26-án nyilvános konzultációt
indított e témában és 2021. február 8-ig várja a válaszokat az írás után közölt linken.
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Az Európai Bizottság háza táján szerencsére vannak pozitív kezdeményezések is:
október 13-án elindult az Access2Markets honlap: https://trade.ec.europa.eu/accessto-markets/hu/content. Az oldalon hasznos információt kaphatnak mindazok, akik
exportálni vagy importálni szeretnének. Termékre lebontott gyakorlati tippekre lelhetnek
minden uniós tagállamról és világszerte több mint 120 exportpiacról. Ugyanúgy ezen a
portálon lehet bejelenteni, ha kereskedelemi akadályokba ütköztek.
Végezetül fontos kiemelni, hogy az uniós kereskedelempolitika céljának a
gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés és az európai cégek boldogulásának
biztosítása kellene lennie a jövőben is. Cégeink ebből tudnak profitálni. A
koronavírus járvány által megtépázott gazdaság helyreállásának záloga a
vállalkozásbarát környezet kialakítása. Ehhez elengedhetetlen, hogy a vállalatok
aktívan szerepet vállaljanak és elmondják, a brüsszeli elképzelések közül melyek
segítik és melyek gátolják őket.

Győri Enikő
Elérhetőségem: ASP 12E242, European Parliament, 60 rue Wiertz,
1047 Brussels, Belgium
email: eniko.gyori@europarl.europa.eu
tel: 0032 2 2845 352

További információk:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548Sustainable-corporate-governance/public-consultation

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

