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A hírlevél tartalmából
Csúcs helyett konzultáció – az elhalasztott uniós csúcs napján Ursula von der
Leyennel konzultált három V4-es vezető, köztük Orbán Viktor is.
Gazdaságsegítés – az Európai Bizottság nem szigorít, maradnak a járvány miatt
fellazított állami támogatási szabályok.
Szuperszámítógépek – 8 milliárd euróval segíti Brüsszel
csúcsszámítógépek kifejlesztését, a digitalizáció gyorsítását.

világszínvonalú

Gyorsul a karboncsökkentés – 2030-ra 40 helyett 55 százalékos kibocsátáscsökkentést javasol az Európai Bizottság, a zöldeknek mégsem tetszik.
Több, mint 6 milliárd euró Magyarországnak – az újjáépítési csomag elköltésére
már készülnek a tervek, de a jóváhagyás lassabban megy a vártnál.
Kevesebb áfa folyik be – évente 140 milliárd euróval kevesebb hozzáadottérték-adó
folyik be Európában a vártnál – több, mint az Unió teljes költségvetése.
FÓKUSZBAN EURÓPA: EU-Kína csúcs volt – az Unió nagyobb játékteret akar.
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058498

Hírlevelünk megjelenésének napján kezdődik az Unió rendkívüli
csúcsértekezlete, amit azért halasztottak el egy héttel, mert Charles Michel
egyik munkatársa, akivel az Európai Tanács elnöke közeli kapcsolatba
került – koronavírusos lett, ezért az uniós vezető, bár tünetei nem voltak,
önkéntes karanténba vonult. A csúcsértekezleten görög és ciprusi kérésre
a Törökország által kezdett földgáz kutatófúrások ügye szerepel, más
külpolitikai kérdések (Fehéroroszország, a Navalnij-mérgezés ügye)
mellett, de gazdasági témákról is tárgyalnak a tagállami vezetők, így az
egységes piac működésének mielőbbi helyreállításáról, az uniós
iparpolitikáról és a digitalizációról is. Az elmaradt csúcs napját brüsszeli
látogatásra használta ki három V4-es vezető: Tadeusz Morawieczki
lengyel kormányfő, a V4-ek soros elnöke, aki távollévő szlovák kollégáját
is képviselte, Andrej Babis cseh, és Orbán Viktor magyar miniszterelnök.
Tiszteletükre került ki a Berlaymont épület elé a három ország lobogója,
ahogy az címoldali képünkön is látható. Az Európai Bizottság elnökével az
EU következő hétéves költségvetéséről, a koronavírus-járvány miatti
helyreállítási csomagról és az új migrációs javaslatról is tárgyaltak. Ez
utóbbival kapcsolatban mindhárom vendég fenntartásait hangoztatta,
amiről a Bizottság szóvivője – anélkül, hogy a tárgyalásokról részletekbe
bocsátkozott volna – úgy nyilatkozott, hogy nehéz lenne elképzelni olyan
helyzetet, amelyben a tagállamok mindegyike egy bizottsági javaslat
közzétételének másnapján már teljes elfogadásáról biztosítja a brüsszeli
elképzelést.

Gazdaságsegítés szinte minden áron
Továbbra is érvényben maradnak az állami támogatásokat toleráló
brüsszeli szabályok, mert az uniós gazdaságnak szüksége van idén az
eddig bejelentett háromezer milliárd eurón felül is segítségre a nemzeti
költségvetésekből, akár közvetlen támogatások, akár hitelgaranciák
formájában. Ezt a szemléletet erősítette meg az Európai Parlament előtt
elmondott beszédében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke,
hozzátéve, hogy a rugalmas szabályok értelmében a költségvetési hiány
túlzott mértékét sem fogják egyelőre szankcionálni. „A második
negyedévben tapasztalt 12 %-os GDP zuhanás után arra számíthatunk,
hogy beindul a gazdaság, de a vírus továbbra is bizonytalanságot jelent itt
nálunk és az egész világon. A gazdaságnak szüksége van a
segítségünkre”, - mondta az Európai Bizottság elnöke. A fellendülést és a
versenyképesség növelését célozza a digitális átállás, erre kell fordítani a
készülő 750 milliárd eurós mentőcsomag 20 százalékát, az összegnek a
37 százaléka pedig a zöldítést szolgálja. Jön egymillió elektromos
töltőállomás, az amerikai Szilikon-völgy mintájára európai hidrogén
völgyek, és egy új európai Bauhaus az épületek energiahatékonyságot
szolgáló korszerűsítésére. Az EU emellett létrehozná saját adatfelhőjét,
amellyel egyszerre felelnének meg modernizációs és biztonsági céloknak.
Javaslat készül a mesterséges intelligenciáról és 8 milliárd eurót szánnak
európai fejlesztésű, európai szuperchippel működő szuperszámítógépek
létrehozására. Brüsszel szerint a zöld és digitális átállás segíti, hogy az EU
2050-re elérje a klímasemlegességet, de fel kell gyorsítani a folyamatot:
2030-re az eddig tervezett 40 %-os kibocsátáscsökkentés helyett 55%-ra
kell emelni a célt. Von der Leyen hisz abban, hogy ez lehetséges, mivel
1990 óta úgy csökkent 25 százalékkal a károsanyag-kibocsátás, hogy
közben a gazdaság 60 százalékkal nőtt.

További
információk:
https://ec.europ
a.eu/commissio
n/presscorner/d
etail/hu/IP_20_
1658
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Digitális szuverenitás felé
Másodpercenként egy trillió (1018) művelet elvégzésére képes
szuperszámítógép kifejlesztését tűzi ki célul az az uniós rendelet, amellyel
egy alig kétéves programot alakít át az Európai Bizottság: akkor jött létre az
EuroHPC közös vállalkozás azzal a céllal, hogy Európa a szuperszámítástechnika éllovasává váljon. Az átalakítás révén bővülhet a
tevékenységi spektrum: a 2021-ben üzembe álló szuperszámítógépek (1017
és 1015 művelet elvégzésére képesek) után folytatják a következő
generációs exaszintű szuperszámítógép kifejlesztését, valamint olyan
kvantumszámítógépeket és hibrid számítógépeket fejlesztenek, amelyek a
kvantum- és a klasszikus számítástechnika elemeit egyesítik, és amelyek
olyan műveleteket végeznek el, amelyekre jelenleg egyetlen szuperszámítógép sem képes. A programban való részvételre 20 vállalatot jelöltek
ki, és számukra 8 milliárd eurót tesz hozzáférhetővé az Unió. Ebből a
szuperszámítógépek mellett jutni fog nagy adathalmazok elemzésére,
mesterséges intelligenciára, új európai felhőalapú technológiákra és
kiberbiztonságra is. Mindezeket uniós rendeletben (tehát kötelező
jogszabályként) tervezi elfogadtatni az Európai Bizottság, ami mellett egy
ajánlást is megfogalmaznak a tagállamok számára az ultragyors hálózati
kapcsolatok kiépítésére, és az 5G hálózatokkal kapcsolatos közös
megközelítésre.

További
információk:
https://ec.eur
opa.eu/com
mission/pres
scorner/detai
l/hu/ip_20_1
592
https://ec.eur
opa.eu/com
mission/pres
scorner/detai
l/hu/ip_20_1
603

Saját bevételek – az EP már tudja, mit akar

További
információk:
https://www.e
uroparl.europ
a.eu/news/hu/
pressroom/202009
10IPR86815/
sajatforrasok-akepviselokutat-nyitnaka-covid19helyreallitasitervnek

Új bevételi forrásokat javasol a következő hétéves uniós költségvetést
kiegészítő helyreállítási csomag finanszírozására az Európai Parlament. A
750 milliárd eurós gazdaságélénkítő csomag forrását hitelfelvétellel
teremtené elő az Európai Bizottság, de a visszafizetését – a tervek szerint
– nem a tagállamok adnák össze, hanem az Unió új saját bevételi forrásai
fedeznék. Ezzel kapcsolatosan fogadta el a maga álláspontját szeptemberi
plenáris ülésén az EP. A képviselők 455 szavazattal (146 ellenszavazattal
és 88 tartózkodással) úgy döntöttek, hogy a hitel törlesztését úgy kell
finanszírozni, hogy a gazdaságélénkítés fenntartható maradjon, és a
terheket ne a következő uniós generáció viselje. Ezért az EP új adók
bevezetését javasolja, amelyeket a transznacionális szennyezőkre és a
multinacionális vállalatokra vetnének ki. „A hitelt a nagy technológiai cégek,
az adóelkerülők, a nagy környezetszennyezők fizessék vissza, akik az
egységes piac előnyeit kihasználják, de a közös jólétünkhöz és a bolygó
védelméhez nem járulnak hozzá” – fogalmazta meg az EP álláspontját
Valérie Hayer, francia liberális képviselő. A saját bevételekről szóló
határozatot még el kell fogadnia a tagállamokat képviselő Tanácsnak, és
minden tagállami nemzeti parlamentnek is.

HÍREK

További
információk:
https://www.e
uractiv.com/s
ection/climate
environment/
news/commis
sion-underfire-forincludingcarbon-sinksinto-euclimategoals/

A zöldek bírálják a magasabb a karboncsökkentési célt
Az Európai Bizottság bemutatta 2030-ig megvalósítandó módosított
éghajlatvédelmi tervét, amely a korábbi elképzelésekben szereplő 40
százalék helyett 55 százalékkal csökkentené az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátását az Európai Unióban. A tervet Ursula von der Leyen, a
testület elnöke vázolta fel az Európai Parlament plenáris ülésén, az EU
helyzetét értékelő beszédében. Kadri Simson energiaügyi biztos szerint
az energiaágazatnak kulcsszerepe lesz az 55 százalékos csökkentés
elérésében, mivel ez a szektor adja az EU kibocsátásának 75 százalékát.
Elmondta, hogy a terv szerint tíz éven belül a villamosításnak el kell érnie
a 30 százalékot, az energiahatékony épületfelújításoknak és korszerűsítéseknek meg kell duplázódniuk, a közlekedésben a megújuló
energiaforrások arányának el kell érnie a 24 százalékot, illetve az
olajfogyasztásnak harmadával és a gázfogyasztásnak negyedével kell
csökkennie az EU-ban. Környezetvédő szervezetek máris kifogásolták a
Bizottság javaslatát, és arra hívták fel a figyelmet, hogy az előző
éghajlatvédelmi terv csak tényleges csökkentésekkel kívánta elérni a
kibocsátás mérséklését, a módosítás azonban nem csupán a
szennyezések leállítását, hanem a széndioxidot megkötő tevékenységeket, azaz az erdőkben, vagy a növénytermesztés során végbemenő
fotoszintézis által elhasznált széndioxidot is figyelembe venné a
csökkenések kiszámításánál. A környezetvédelemért felelős biztos,
Frans Timmermans ezekre a felvetésekre úgy reagált, hogy a
„karbonelnyelőknek” nevezett tevékenységek alig 2 százalékot tesznek
ki, de igenis figyelni kell rájuk, mert az erdők széndioxid megkötő
képessége az elmúlt években jelentősen csökkent, amit helyre kell
állítani, különben a 2050-es kibocsátássemlegesség nem érhető el. A
2030-es célok módosítása kapcsán egyébként óvatosságra intett az
európai kamarák szövetsége is, mondván: „a módosítás önmagában nem
elégséges ahhoz, hogy az ember által előidézett globális felmelegedést
megállítsa, és azzal a kockázattal jár, hogy újabb terheket jelent a
gazdaság számára. Az Eurochambres ezért gyakorlati intézkedéseket és
konkrét lépéseket sürget, amelyek segítenék a vállalkozások átállását a
fenntartható gazdaság elérése érdekében 2050-re.”

Megugrik a széndioxid-kvóta ára?
A szigorúbb széndioxidkibocsátási célok felsrófolhatják az árakat az
ETS-en, az európai kibocsátáskereskedelemben. A keresletet az is
növeli majd, hogy 2022-től várhatóan a széndioxidtőzsdén kell
beszereznie a kvótát a tengerhajózási vállalkozásoknak is, ugyanúgy,
ahogy jelenleg a légitársaságoknak, ipari és energetikai vállalatoknak.
Jelenleg egy kibocsátási egység (azaz egy tonna CO2 kibocsátásának
ellenértéke) 25-30 euró közötti áron cserél gazdát, de a növekvő
kereslet miatt az árak emelkedésére lehet számítani. 2015-ös árakon
számolva 2030-ban egy kibocsátási egység 32-44 eurót érhet, az
elemzők azonban átlagosan évi 2 százalékos inflációval számolva 59
eurós árat is elképzelhetőnek tartanak. A széndioxid kibocsátási
kvótákat évente meghatározott mennyiségben adják ki a mintegy 11
ezer felhasználó számára, akik ha kevesebbet használnak fel,
értékesíthetik a fölösleget az ETS-en (Emission Trading System –
kibocsátáskereskedelem, széndioxidtőzsde). A kiadott engedélyekből
azonban idővel egyre kevesebb lesz, mert ezzel is ösztönözni kívánják
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését.

További
információk:
https://www.e
uractiv.com/se
ction/emission
s-tradingscheme/news/
eu-climateplan-couldsee-blocscarbon-pricedouble-thisdecade/

Késhet a 750 milliárdos újjáépítési csomag
Az Európai Bizottság közzétette számításait arról, mennyi jutna a
tagállamoknak a júliusi csúcson elfogadott megállapodás alapján a 750
milliárdos újjáépítési csomag „helyreállítási és rezilienciaépítési”
fejezetéből vissza nem térítendő támogatásként. Ez a fejezet teszi ki a
750 milliárdos csomag legnagyobb hányadát (összesen 672,5 Mrd
eurót), de a tagországok által felvenni tervezett hitelek mértéke egyelőre
nem ismeretes, ezért csak a vissza nem térítendő támogatásokra
vonatkozó bizottsági javaslat ismert. Az összegeket két ütemben kapnák
meg a tagállamok: a 70 százalékát 2021-22-ben, 30-at pedig 2023-ban.
A két legnagyobb haszonélvező Olaszország és Spanyolország:
44,724+20,732,illetve 43,48+15,688 milliárd euróval. Magyarországnak
az első ütemben 4,33 milliárd, a másodikban pedig 1,927 milliárd euró
vissza nem térítendő támogatást javasol az Európai Bizottság. A pénzek
felhasználására vonatkozó első terveket már október folyamán be kell
nyújtani Brüsszelnek. Uniós körökben elképzelhetőnek tartanak bizonyos
mértékű csúszást is a kifizetésekben, miután az eredetileg tervezett
folyósítási határidő (2021 közepe) nagy valószínűséggel nem tartható.
Ahhoz ugyanis, hogy az Európai Bizottság hitelfelvelőként
megjelenhessen a nemzetközi pénzpiacon és hozzáférhessen a
szükséges pénzeszközökhöz, nem csupán a tagállamokat tömörítő
Tanács és az Európai Parlament között van szükség egyetértésre (és az
EP szeretne minél nagyobb beleszólást a pénzek felhasználásával
kapcsolatosan, de a precedens nélküli hitelfelvétel miatt ennek még nincs
meg a kidolgozott feltételrendszere), hanem a tagállami parlamentek
jóváhagyását is meg kell várni, mivel a hitelfelvétel megköveteli az Unió
saját forrásait érintő szabályok megváltoztatását, és ez csak a nemzeti
parlamentek hozzájárulásával lehetséges.

HÍREK

További
információk:
https://www.
euractiv.com/
section/econ
omyjobs/news/itis-optimisticto-expectrecoveryfunds-bymid-2021says-euofficial/

Kieső áfabevételek: évente 140 milliárd euró hiányzik!

További
információk:

https://ec.eur
opa.eu/comm
ission/pressc
orner/detail/h
u/IP_20_157
9

Az Európai Bizottság hivatalos becslése szerint a tagállamok az elmúlt
évben 140 milliárd eurós veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni a
„hozzáadottérték-adó” (HÉA – a magyar gyakorlatban ÁFA) kiesés miatt.
A közzétett jelentés a várható és a befolyt bevételek közötti különbséget
elemzi, és megállapítja, hogy a koronavírus-járvány várhatóan megszakítja az utóbbi évek tendenciáját, amely az adókiesés fokozatos
csökkenését jelezte (2017-ben 2,9 Mrd, 2018-ban 1 Mrd eurós volt a
csökkenés). Ebben az évben ugyanis az eddigi adatok azt jelzik, hogy az
elvárt bevételhez képest akár 164 milliárd eurós is lehet az elmaradás
európai szinten. Az adócsalások elleni küzdelemben a kiutat a szakértők
szerint a HÉA-szabályozás egyszerűsítése és a tagállamok közötti
együttműködés elmélyítése jelenthetné. A legnagyobb bevételkiesést a
Bizottság összesítése szerint Románia (33,8 %) volt kénytelen
elkönyvelni, Görögország (30,1 %) és Litvánia (25,9 %) előtt. Magyarországon 8,4 százalékkal kevesebb ÁFA (1,19 milliárd euró) folyt be az
„elvártnál”, ami jobb, mint Ausztriában (9 %), vagy Németországban (8,6
%). A magyar adat egyébként 5,1 %-os csökkenést mutat, ami a
legnagyobb egy év alatt az EU-ban. A legkisebb különbség az elvárt és
beszedett forgalmi adó tekintetében Svédországban van: alig 0,7 %.

HÍREK

Különbizottság foglalkozik az Európai Parlamentben
a mesterséges intelligenciával – magyar alelnökkel

További
információk:
https://www.e
uroparl.europa
.eu/doceo/doc
ument/B-920200189_EN.html

Tóth Edina fideszes EP-képviselőt választották meg az Európai
Parlament (EP) mesterséges intelligenciával és digitális korszakkal
(AIDA) foglalkozó különbizottságának alelnökévé. Az EP új
különbizottsága a mesterséges intelligencia megjelenésének hatásait
és kihívásait vizsgálja, emellett célkitűzésekkel és a célok eléréséhez
szükséges lépésekkel teli menetrendet határoz meg az Európai Unió
számára. A magyar alelnöki poszttal tovább erősödik hazánk
pozíciója a digitális belső piaci szabályozás területén. Tóth Edina
kiemelte: „Az AIDA különbizottság alelnökeként azért fogok dolgozni,
hogy az érdekelt felekkel – többek között vállalkozásokkal, illetve a
tudományos élet és a civil társadalom képviselőivel – konstruktív
konzultációt folytathassunk, a megfogalmazott követelményeket
pedig a gyakorlatba is átültessük." A mesterséges intelligencia
számos területen – például az egészségügy, a gépjárművek
biztonsága, és az éghajlatváltozás terén – is előnyöket kínálhat, de új
kihívásokat is jelent a munka jövője szempontjából, és számos jogi,
valamint etikai kérdést is felvet. „Mindezek okán törekedni fogok az
emberközpontú mesterséges intelligenciáról szóló nemzetközi
eszmecsere előmozdítására” – mondta megválasztását követően
Tóth Edina.

Fellendülhet a tőkepiaci unió
Alapvető fontosságú lesz az uniós tőkepiacok fejlesztése és a piaci
finanszírozáshoz való hozzáférés biztosítása ahhoz, hogy az Unió
kilábalhasson a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból.
Ennek érdekében az Európai Bizottság cselekvési tervet tett közzé a
tőkepiaci unió fellendítése érdekében. Az intézkedések alapján
egyebek mellett egyetlen hozzáférési pontot alakítanak ki a
befektetők számára a vállalati adatokhoz, támogatni fogják a
biztosítókat és bankokat abban, hogy többet fektessenek be az uniós
vállalkozásokba, és meg fogják erősíteni a beruházásvédelmet
annak érdekében, hogy nagyobb mértékben ösztönözzék a
határokon átnyúló beruházásokat az Unión belül. Ha a javaslatok
megvalósulnak, a nagy és integrált tőkepiacok elő fogják segíteni az
uniós gazdaság helyreállítását, így biztosítva lesz, hogy a
vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások –
finanszírozási forrásokhoz jussanak, és egyúttal az európai
megtakarítóknak is kellő bizalma lesz ahhoz, hogy a jövőjükbe
fektessenek. A virágzó tőkepiacok Európa zöld és digitális átállását is
támogatni fogják, valamint elő fogják segíteni egy inkluzívabb és
reziliensebb gazdaság megteremtését.

További
információk:

https://ec.eur
opa.eu/comm
ission/pressc
orner/detail/h
u/IP_20_167
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További információk:

2020. október 5-9.

https://europa.eu/regions-and-cities/

Európai Régiók és Városok Hete
Szervező: Régiók Bizottsága (CoR)
További információk:

2020. október 12-14.

https://chambers4eu.eu/

Európa újraindítása
Szervező: Eurochambres

2020. október 20-22.
EU Zöld Hét 2020
Szervező: Európai Bizottság

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

Helyszín: Brüsszel és tagállamok
További információk:

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

Helyszín: Brüsszel, Rue de la Loi,
Charlemagne épület

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

További információk:

2020. december 7-8.

Európai Közösségi Kommunikációs
Konferencia

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

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

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

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

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.
Határidő: 2020. október 27.

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

Európai turisztikai célpontok támogatása
A pályázat célja, hogy a turizmus terén eredményeket felmutató városok bemutatásával hozzájáruljon minél több vonzó európai desztináció népszerűsítéséhez.
A versenyen való részvétel elősegíti a jó gyakorlatok cseréjét, egymás
tapasztalatainak megismerését és újabb partneri kapcsolatok kialakítását.

Határidő: 2020. október 20.
További információk:
https://ec.europa.eu/growth/content/foster
ing-smart-tourism-solutions-eudestinations-european-capital-smarttourism_en
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Nagyobb játéktérre vágyik az EU Kínában
Az Európai Unió és Kína kapcsolatai sokat romlottak az elmúlt években:
elsősorban Peking agresszív politikája, és be nem váltott ígéretei miatt –
ezzel a véleménnyel szembesítette Kína uniós nagykövetét az Európai
Parlament Külügyi Bizottságában Reinhardt Bütikofer, a Zöldek
képviselője, aki az EP Kínával fenntartott kapcsolataiért felelős delegáció
vezetője. Kína nagykövete, Zsang Ming természetesen nem hagyta
válasz nélkül a vádat, és kijelentette: Kína elfogadja a jó szándékú és
megalapozott bírálatot, de a rosszindulatú támadásokat nem, és azt sem,
hogy beavatkozzanak a belügyeibe.
A szóváltásra néhány nappal azután került sor, hogy az EU és Kína vezetői ebben az
évben immár másodszor ültek asztalhoz egymással (igaz, csak videokonferencia
segítségével), és ez alkalommal már konkrét formába öntött egyezmény aláírásával is
jelezték, hogy a kapcsolatok – ha meg is torpanhattak az elmúlt években – talán ismét
elmozdultak a holtpontról. Az aláírt megállapodásban Kína és az Unió kölcsönösen a
másik fél 100-100 termékének ismerte el a földrajzi eredetvédelmét, ami - ismerve az
ázsiai ország ezen a téren tanúsított eddigi gyakorlatát – valóban áttörésnek számít.
Kína kötelezettségvállalása, hogy az egyezmény alapján fellép a termékhamisítások és
visszaélések ellen, 14 és fél milliárd eurónyi európai termék biztonságos értékesítését
segíti elő – ennyit tesz ki ugyanis az eredetvédett termékek kereskedelme Kínával éves
szinten. (A teljes kereskedelem ezt sokszorosan meghaladja, és eléri a napi egy
milliárd(!) eurót.) Magyar termékek is vannak a kedvezményezettek között: védetté vált
a kínai piacon a Tokaj elnevezés, a szegedi téliszalámi/szalámi, a törkölypálinka, illetve
a pálinka (aminek a védettsége az osztrákoknak is kijár). Kína védettséget ad még a
Champagne (a leghíresebb francia pezsgők termőhelye), a spanyol cava (ugyancsak
pezsgő), az olasz prosciutto di Parma (pármai sonka), a görög ouzo és feta, a bajor
Münchener Bier, a portugál portói, vagy a lengyel Polska Wodka elnevezésnek is. Az
első száz termékbe borokat, szeszes italokat, agrár-élelmiszeripari termékeket
válogattak mindkét oldalon, de négy év múlva az egyezményt 75-75 termékkel tovább
bővítik.
Lehet azt mondani, hogy a földrajzi eredetvédelem elismerésének valójában csak
szimbolikus jelentősége van, de az tény, hogy az EU-Kína gazdasági kapcsolatokban
valami mégiscsak megmozdult. Egyrészt, az Unió régóta sürgette, hogy az
eredetvédelem terén történjen végre valami (és ez most végre bekövetkezett), másrészt
a lépés nem egyedi: Kína ugyanis hajlandó tovább lépni, és felgyorsítani a
beruházásvédelemről szóló tárgyalásokat is, amelyek – ha a diplomáciai előrejelzések
beválnak – akkor novemberre eredményt is hozhatnak. Uniós remények szerint sokkal
kiegyensúlyozottabbak lehetnek a két fél közötti gazdasági kapcsolatok, ha sikerül tető
alá hozni az egyezményt. Peking álláspontja már módosult is abban a tekintetben, hogy
brüsszeli kérésre hajlandók átláthatóbbá tenni az állami vállalatok támogatásával
kapcsolatos információkat és közeledtek az álláspontok a technológia-transzferekkel
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és a kínai állami vállalatok piaci magatartásával kapcsolatosan is. (Ez utóbbin az az
agresszív piaci magatartás értendő, hogy kínai vállalatok állami pénzből igyekeznek
felvásárolni csődbe jutott európai cégeket, amit az EU - a „tőke szabad mozgásá”-ra
vonatkozó uniós alapelv értelmében - eddig nem akadályozott meg, bár több
tagállam jogi akadályokat sürget az ilyen esetek elkerülésére.)
Az EU legfőképpen ott remél előrelépést, hogy Kína jobban megnyitja piacát az
európai cégek előtt. Az uniós piac ugyanis a kínai befektetések előtt szinte teljesen
nyitva áll, Peking azonban egyelőre számos rendelkezéssel akadályozza a külföldi
beruházásokat. A digitális gazdaságban, a távközlésben, vagy a járműiparban
külföldi cégek például nem szerezhetnek többségi részesedést a kínai vállalatokban.
Az Unió azonos elbírálást várna Kínától abban is, hogy az európai cégekre és a kínai
vállalatokra ugyanazok a környezetvédelmi előírások vonatkozzanak. Jelenleg
ugyanis az európaiak sokkal szigorúbb CO2 kibocsátási normák szerint dolgoznak.
Kína uniós nagykövete az EP Külügyi Bizottsága előtt megerősítette, hogy ők maguk
is bizakodnak a beruházásvédelmi megállapodás idei elfogadásában. Mint mondta,
Kína elkötelezett a reformok mellett, készen áll az együttműködésre a digitalizáció
területén, valamint a fenntartható fejlődés érdekében is, de mindkét félnek azonos
irányba kell haladnia. Úgy fogalmazott: Kína, amely Európa második legnagyobb
kereskedelmi partnere, egyre nyitottabb, de a megfelelő időben akarja megtenni a
megfelelő lépéseket.
A videokonferencia segítségével megtartott EU-Kína csúcstalálkozó összegzéseként egyébként az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt mondta: „Egyes
területeken sínen vagyunk, máshol többre van szükség”, majd hangsúlyozta, hogy
az Unió olyan viszonyra törekszik Kínával, ami viszonosságon, felelősségen és
alapvető méltányosságon alapul. „Európának játékosnak és nem játszótérnek kell
lennie” – utalt Charles Michel arra, hogy az uniós vállalkozások nagyobb szerepet
kívánnak játszani a kínai gazdasági életben cserébe azért, amiért az Unió a maga
gazdaságában teret engedett Kínának. Azt, hogy ez nem túlzott várakozás, az is
jelezheti, hogy Peking a legmagasabb szinten döntött a tárgyalások felgyorsításáról,
ami elvezethet a beruházásvédelmi megállapodás aláírásához.
További információk:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20200921IPR87511/china-s-ambassador-to-the-eu-china-will-doright-things-in-the-right-time
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