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Az Európai Bizottság új társasági jogi szabályokra tett javaslatot, amelyek a
vállalkozások összeolvadását, szétválását és belső piacon belüli mozgását kívánják
elősegíteni. A Bizottság egyrészt több költségcsökkentő és időtakarékos online
megoldást kíván bevezetni, másrészt lehetőséget szeretne biztosítani a becsületes
vállalkozók számára, hogy szabadon megválaszthassák, hol folytatják üzleti
tevékenységüket, hogyan növekedjenek és szervezzék át vállalkozásaikat. Az új
szabályokba beépített biztosítékok garantálják a munkavállalók jogainak megfelelő
védelmét, valamint azt is, hogy a módosításokat ne lehessen kihasználni adócsalás
vagy adóelkerülés céljára.  

EU HÍREK

Uniós költségvetés: itt vannak az Európai Bizottság javaslatai 

További információk

Az Európai Bizottság új szabályokat terjesztett elő az online platformokra vonatkozóan.
A cél az, hogy a kisebb vállalkozások és kereskedők méltányos, átlátható és

kiszámítható üzleti környezetben használhassák azokat. Ennek leginkább a szállodák, az
online értékesítést folytató kereskedők, az alkalmazásfejlesztők és más hasonló cégek

lesznek a haszonélvezői, amelyek keresőmotorok segítségével növelik weboldalaik
látogatottságát. Egy nemrégiben végzett Eurobarométer felmérésben a megkérdezett

kis- és középvállalkozások közel fele (42%-a) nyilatkozott úgy, hogy használja az online
piactereket termékei és szolgáltatásai értékesítésére.

Az Európai Bizottság közzétette a 2021-2027-es periódus uniós költségvetésére
vonatkozó javaslatát. A Bizottság összességében 1 135 milliárd euró
kötelezettségvállalást tartalmazó hosszú távú költségvetést javasol, amely az EU27-ek
bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,11 %-át teszi ki. Figyelembe véve az inflációt, ez
lényegében megfelel a jelenlegi, 2014–2020 közötti költségvetésnek (beleértve az
Európai Fejlesztési Alapot).  A Bizottság a közös agrárpolitika és a kohéziós politika
forrásainak mérsékelt – mindkét esetben 5% körüli – csökkentését javasolja a 27 tagú
Unió új realitásának tükrözése érdekében. Az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási
Testület költségvetése megkétszereződik.

További információk

További információk

Az EU-ban és az euró övezetben a növekedés üteme 2017-ben felülmúlta a
várakozásokat: 2,4 %-kal tízéves csúcsot ért el. E növekedés az EU-ban és az euró

övezetben egyaránt várhatóan erős marad (2,3 %) 2018-ban is, 2019-ben pedig
elhanyagolható módon 2 %-ra lassul. A magánfogyasztás intenzív maradt, míg az export
és a beruházások növekedtek. A munkanélküliség továbbra is csökken, mostanra elérte

a válság előtti szintet. Az erőteljes növekedés elősegíti a költségvetési hiány és az
adósságszint további csökkentését, valamint a munkaerőpiaci feltételek javulását.  

További információk

2018. tavaszi gazdasági előrejelzés 

Megkönnyítené a vállalkozások határokon átnyúló működését az Európai Bizottság 

Online platformok és kisvállalkozások 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3508_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3508_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3372_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_hu.htm
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Európa élen kíván járni a mesterséges intelligencia fejlesztésében. Az ipari és
professzionális szolgáltató robotok mintegy negyedét európai vállalatok gyártják. A
Bizottság három pilléren alapuló megközelítést javasol az állami és magánberuházások
növelése, a társadalmi-gazdasági változásokra való felkészülés, valamint egy megfelelő
etikai és jogi keret kialakítása érdekében. Az EU-nak  2020 végéig legalább 20 milliárd
euróval kell növelnie a mesterséges intelligenciával összefüggő kutatási és innovációs
beruházásokat. 

EU HÍREK

Az európai kiskereskedelmi ágazat versenyképességének erősítése 

További információk

Új kereskedelmi megállapodást kötött az Európai Unió és Mexikó, melynek keretében
szinte a teljes árukereskedelem vámmentessé válik. Az egyszerűbb vámeljárások révén

még nagyobb előnyöket élvez majd az uniós ipar olyan ágazatokban, mint például a
gyógyszerek, a gépek és a közlekedési berendezések. A vámeljárások tekintetében új

szabályok kerülnek bevezetésre a papírmunka és a mexikói vámhatóságok által végzett
fizikai ellenőrzések egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében. Mióta 2000-ben

hatályba lépett az előző EU–Mexikó kereskedelmi megállapodás, évente mintegy 8 %-
os ütemben nőtt az EU és Mexikó közötti kereskedelem, ami a teljes időszakban az

árukereskedelem összességében 148 %-os növekedését eredményezte. 

A pénzügyi szolgáltatások után a kiskereskedelem a második legnagyobb uniós
szolgáltatási ágazat, amely az Európai Unió gazdaságában az összes hozzáadott érték
4,5%-át állítja elő, és a munkahelyek 8,6%-át biztosítja. Csaknem minden tizedik
foglalkoztatott a több mint 3,6 millió kiskereskedelmi vállalat valamelyikénél dolgozik.
Az e-kereskedelem és a többcsatornás kiskereskedelem fejlődésével az ágazat
gyorsan változik, ezért a Bizottság segíti a tagállamokat és a gazdasági szereplőket
abban, hogy a kiskereskedelmi ágazatban jelenlévő számos korlátozás kezelése révén
leküzdjék a jelenlegi kihívásokat.

További információk

További információk

Jelenleg 1,9 millióval kevesebb idősebb európai van kitéve a szegénység vagy a
társadalmi kirekesztődés kockázatának, mint tíz évvel ezelőtt, ugyanakkor csak az

utóbbi 3 évben 4,1 millióval növekedett az aktív munkaviszonyban álló idősebb korú
munkavállalók száma. Az EU jelentése szerint jelentős különbségek állnak fenn az

országok és a népességcsoportok között. A nők nyugdíja például még mindig 37%-kal
alacsonyabb, mint a férfiaké, egyrészt az alacsonyabb bérek következtében, valamint

amiatt, hogy gyermekgondozási feladataik miatt rövidebb időt töltenek el a munka
világában.

További információk

Nyugdíjak az EU-ban 

Mesterséges intelligencia: európai megközelítés a beruházás-ösztönzésért  

Az EU és Mexikó új megállapodásra jutott a kereskedelem területén 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-782_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3377_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-782_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3377_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3507_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3507_hu.htm
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ESEMÉNYNAPTÁR

A 2020 utáni többéves pénzügyi keret (MFF) lehetőségei és kihívásai 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard 

Program, regisztráció és további információk

Blue Invest partnerkereső rendezvény 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Square Brussels Meeting Centre, Mont des Arts 

Program, regisztráció és további információk
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9:00-19:00
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17:30-19:30

Europa Natura 2000 díjátadó ünnepség 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Európai Bizottság, Berlaymont épület, 200 rue de la Loi 

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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8:30-18:00

Civil Társadalom Napok 2018 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard 

EU Zöld Hét 2018  - Zöld városok a zöld jövőért 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel és számos európai helyszín 

Konferencia a kohéziós politika jövőjéről 
Szervezők: Európai Bizottság  
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, 170 rue de la Loi 
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Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk

21
25

24
25

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/multiannual-financial-framework-post-2020-challenges-and-opportunities
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/multiannual-financial-framework-post-2020-challenges-and-opportunities
https://blue-invest-2018.b2match.io/page-1391
https://blue-invest-2018.b2match.io/page-1391
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/good_governance
https://ec.europa.eu/info/events/european-natura-2000-award-ceremony-2018-may-17_en
https://ec.europa.eu/info/events/european-natura-2000-award-ceremony-2018-may-17_en
https://ec.europa.eu/energy/en/events/green-cities-greener-future
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-days-2018
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/good_governance
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/civil-society-days-2018
https://ec.europa.eu/energy/en/events/green-cities-greener-future
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ESEMÉNYNAPTÁR

A Társadalmi Vállalkozások Európai Napja 2018 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: 99-101 Rue Belliard  

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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Fenntartható Energia Hét (EUSEW) 2018 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Charlemagne Épület, 107 rue de la Loi 

Nyersanyag Hét 2018 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: további információk hamarosan  

European Development Days (EDD2018) 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Tour & Taxis, 86 Avenue du Port 
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Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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Innovatív bio-alapú termékek 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Crowne Plaza Brussels, Le Palace, 3 rue Gineste  

Program, regisztráció és további információk

6
8:30-16:00

Régiók és városok európai hete 2018 
Szervezők: Európai Bizottság, Régiók Bizottsága 
Helyszín: számos brüsszeli helyszín O

K
T

Program, regisztráció és további információk
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8:30-18:00

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-day-social-economy-enterprises-2018
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-day-social-economy-enterprises-2018
https://eudevdays.eu/
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
http://www.eusew.eu/about-conference
https://eudevdays.eu/
http://www.eusew.eu/about-conference
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
https://ec.europa.eu/info/events/innovative-bio-based-products-investment-environmental-impacts-and-future-perspectives-2018-jun-06_en
https://ec.europa.eu/info/events/innovative-bio-based-products-investment-environmental-impacts-and-future-perspectives-2018-jun-06_en
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/programme/thematic
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/programme/thematic


Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017  
Erasmus+ program 

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet
pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi
mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is
pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik. 

Elérhető egy programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), amely a legfontosabb dokumentum mindazok
számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról. A kiadvány teljes körű
tájékoztatással szolgál azokról a lehetőségekről, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe
vehetnek az Erasmus+ program támogatásával. A 2018. évi programkalauz  magyar nyelven online változatban
érhető el.  

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők a kulcsintézkedésektől függően 2018. február 1. és
október 4. között vannak.

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 490,9 millió EUR.

A pályázati kiírás részletei

PÁLYÁZATOK
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Az Európai KKV-k nemzetközi erősödése a KKV hálózatokon keresztül 

2018. március 21-én pályázati felhívást tett közzé az Európai Bizottság a KKV-k nemzetközi térnyerésének
támogatására. A felhívás célja, hogy olyan KKV-hálózatok alakuljanak ki, amelyek együttműködésén keresztül
sikeresebb lehet a KKV-k nemzetközi terjeszkedése, versenyképessége. A KKV-k összefogásán keresztül ugyanis
nagyobb súllyal lehetnek jelen a nemzetközi színtéren. 

A pályázat keretében támogatandó tevékenységek: 
• a KKV-hálózatban résztvevő potenciális KKV-k beazonosítása és kiválasztása 
• a KKV-k képzése a nemzetközi terjeszkedésre 
• a KKV-hálózat tevékenységeinek végrehajtása 
• eredmények és szakpolitikai javaslatok 
• projektkoordináció, jelentések 

A pályázat benyújtásának határideje 2018. június 19. 

A pályázat teljes költségvetése 1.500.000 euró (várhatóan három projekt kerül kiválasztásra). A
projektek időtartama maximum 24 hónap. A projektek 90 százalékos társfinanszírozásban részesülnek. 

A pályázati kiírás részletei

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en
http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en
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Az európai kamarák nyilatkozata a vállalkozói jogokról 
Készült az európai uniós intézmények figyelmének felhívására 

az Eurochambres alapításának 60. évfordulója alkalmából 

Az Eurochambres, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége 2018. április 26-án bemutatta az
uniós intézmények képviselőinek a Vállalkozói Jogok Nyilatkozatát. A szövetség alapításának 60. évfordulója
alkalmából a piacokról, a vállalkozói szellemről és a készségekről folytatott konzultációk eredményeként
megfogalmaztak egy nyilatkozatot, amely 12 feltételt határoz meg annak érdekében, hogy az uniós vállalkozók
és vállalkozások sikeresek legyenek, tovább erősödjenek, és helyt tudjanak állni a világpiaci versenyben. 

Az Eurochambres teljesítette az ígéretét, most a döntéshozókon a sor 
Christoph Leitl, az Eurochambres elnöke egy 2018 januárjában tartott ülésén azt hangsúlyozta Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság elnöke számára, hogy a szociális jogok pillérére vonatkozó, a közelmúltban
meghatározott célkitűzések nem érhetőek el a vállalkozások és a vállalkozói szellem megerősítése nélkül.
Erre reagálva Juncker elnök felkérte az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségét, hogy dolgozza ki
a Vállalkozói Jogok Nyilatkozatát. 

Az Eurochambres megalapításának 60. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség során Leitl elnök
kifejtette, hogy „a kamarák nem hátrálnak meg attól, hogy nyíltan beszéljenek a vállalkozók jogairól, és ebbe
bátran be kell vonni a politikai döntéshozókat is. Ez a nyilatkozat az európai kamarai hálózat tanúságtétele
amellett, hogy a vállalkozások erősítésének központi szerepet kell kapnia az uniós szintű politikai
folyamatokban.” 

A nyilatkozat rávilágít a vállalkozók fontos társadalmi és gazdasági szerepére is. „Az egy rendkívül felületes
megállapítás, hogy a vállalkozók csupán munkáltatók és adófizetők. Ők ennél sokkal többek: oktatók,
innovátorok, alkotók és a közösség tagjai is”, tette hozzá Leitl elnök. 

Az üzleti élet 60 éve támogatja az európai integráció folyamatát 
A Római Szerződés aláírását követően az Eurochambres volt az első európai szinten létrehozott gazdasági
szervezet. Az idők folyamán a szövetség fokozatosan bővült, mára 44 nemzeti és 2 transznacionális kamarai
szervezetet foglal magába. Az Eurochambres hálózatát jelenleg mintegy 1.700 regionális és helyi kamara
alkotja, amelyek több mint 20 millió, többnyire kis- és középvállalkozást képviselnek. 

„A vállalkozások fejlődésével, átalakulásával és piaci folyamatokhoz történő alkalmazkodásával párhuzamosan
az Eurochambres is állandóan formálódott az európai gazdasági együttműködés folyamatában. Továbbra is
mindent meg fogunk tenni az előrelépés érdekében, hiszen a jövőben új lehetőségek és kihívások jelennek majd
meg az európai kis-, közép- és nagyvállalkozások előtt”, foglalta össze Leitl elnök. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMissionIndia
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A 12 vállalkozói jog rövid ismertetése: 

1. EGY TELJES KÖRŰEN MŰKÖDŐ EGYSÉGES BELSŐ PIAC 
Továbbra is sok felesleges és tagállami szinten eltérő előírás akadályozza a határon átnyúló kereskedelmet,
különösen a szolgáltatási szektort illetően. A belső piaci szabályoknak biztosítaniuk kellene, hogy a digitális
forradalomban rejlő lehetőségek egyértelműen a határon átnyúló kereskedelmet szolgálják. 

2. TISZTESSÉGES ÉS KEDVEZŐ KERESKEDELMI FELTÉTELEK AZ EU-N KÍVÜL 
Amennyiben az Európai Unió továbbra is a globális gazdaság egyik vezetője kíván maradni, ki kell használni a
nemzetköziesítés és a gazdasági növekedés között fennálló szoros összefüggést. Ehhez pedig az szükséges,
hogy az EU kereskedelempolitikájában és kereskedelemfejlesztési tevékenységeiben a KKV-k központi szerepet
kapjanak. 

3. MEGFELELŐEN KÉPZETT ÉS RUGALMAS MUNKAERŐ 
Az európai vállalkozások számára egyre nagyobb nehézséget jelent a megfelelően képzett munkaerő hiánya,
miközben a társadalom és technológia megállíthatatlan ütemben fejlődik. A probléma feloldásához olyan
kulcsfontosságú kihívásokra kell megoldásokat találni, mint a szakképzettségre irányuló igények előrejelzése, a
szakképzett munkaerő mobilitási lehetőségeinek ösztönzése, valamint az üzleti és oktatási szféra
együttműködésének támogatása. 

4. A MIGRÁNSOK HATÉKONY GAZDASÁGI BEILLESZKEDÉSE 
A menekültválságot, mint humanitárius kihívást, kizárólag hatékony társadalmi-gazdasági integráció
segítségével lehet megoldani. A migránsok segíthetnek a hiányszakmák betöltésében Európában, amennyiben
egy eredményes együttműködést sikerül kialakítani a KKV-k specifikus igényeinek a figyelembevételével. 

6. ELÉRHETŐ ÉS IGÉNYEKRE SZABOTT FINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁSOK 
Az elérhető pénzügyi források és a KKV-k igényei között fennálló szakadék aláássa a befektetési lehetőségek
megvalósítását és a gazdasági növekedést. További erőfeszítésekre van szükség annak érdekében, hogy a
pénzügyi támogatást nyújtó intézmények és a tőkeigényes vállalkozások elvárásai találkozzanak. 

7. KKV BARÁT EU-S JOGSZABÁLYALKOTÁS, VÉGREHAJTÁS ÉS -ELLENŐRZÉS 
Ugyan a "gondolkozz először kicsiben" elv alkalmazásának fontosságát az uniós jogalkotók széles körben
elfogadták és hivatalosan elismerték, a gyakorlatban továbbra is gyakran figyelmen kívül hagyják. Ezen a
területen jelentős előrelépésre van szükség a következő uniós programidőszakban, amennyiben az EU erősíteni
kívánja a vállalkozások 99 %-át kitevő KKV-nak a versenyképesség fokozásában betöltött vezető szerepét.  

8. A VÁLLALKOZÓI KEDV ÖSZTÖNZÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK 
A vállalkozói kedv ösztönzésében a politikai döntéshozók kulcsszerepet játszhatnak. A vállalkozói készségek
elsajátítását be kell építeni a nemzeti oktatási tantervekbe, és kiemelt figyelmet kell fordítani a nők és migránsok
vállalkozói készségeinek fejlesztésére. Európa váljon a vállalkozói kedv központjává! 
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A vállalkozói jogokról szóló nyilatkozat  

9. A CÉGEK ALAPÍTÁSÁT ÉS NÖVEKEDÉSÉT TÁMOGATÓ ÖKOSZISZTÉMA 
Az Európa egyes részein már virágzó start-up ökoszisztémák mintájára további erőfeszítésekre van szükség
mind a kezdő, mind a már működő vállalkozások fejlődésének támogatásában. Az egységes belső piac
kiteljesítése a legkézenfekvőbb módja annak, hogy az EU lehetőséget teremtsen a vállalkozások felzárkózására,
ugyanakkor ezen túlmenően is még számos további uniós szintű támogató intézkedésre van szükség. 

10. MÁSODIK ESÉLY A CSŐDBE MENT VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS A VÁLLALKOZÁSOK ÁTRUHÁZÁSÁNAK
EGYSZERŰSÍTÉSE 
Az Európai Uniónak dolgoznia kell azon, hogy minimumra csökkentse az elkerülhető üzleti kudarcokat és
lehetővé tegye az életképes cégek tulajdonjogának átruházását. Figyelembe véve e két célkitűzés komplexitását,
mindkét esetben fontos a cégek tájékoztatása és a számukra nyújtott üzleti tanácsadás. Az EU-nak proaktív
szerepet kell játszania az erre irányuló reformok végrehajtásában és a megfelelő támogatási rendszerek
kidolgozásában.  

11. A KOCKÁZATVÁLLALÁST ÉS INNOVÁCIÓT BÁTORÍTÓ GAZDASÁGI ÉS JOGI KÖRNYEZET 
Az uniós jogalkotóknak el kell ismerniük, hogy a kockázat az üzleti élet elkerülhetetlen és velejáró eleme,
különösen abban a tekintetben, ami a gyorsan növekedő és innovatív gazdasági tevékenységeket illeti. Az uniós
hivatalnokoknak és politikusoknak tehát el kell fogadniuk a felelős kockázatvállalás és innováció érdemi
fontosságát, és azoknak szakpolitikai döntéseikben és intézkedéseikben is tükröződniük kell. 

12. FEJLETT, ÖSSZEKAPCSOLT ÉS ELÉRHETŐ DIGITÁLIS INFRASTRUKTÚRA 
Manapság a digitalizáció a legtöbb üzleti modell kulcseleme. Az EU-nak központi szerepe van a digitalizáció jogi,
biztonsági, hozzáférési és infrastrukturális kereteinek kidolgozásában, és mindezt a vállalkozások -
különösképpen a KKV-k - igényeihez igazodva kell végrehajtaniuk. 

13. MEGFIZETHETŐ ÉS BIZTONSÁGOS ENERGIA- ÉS NYERSANYAGELLÁTÁS 
Az EU célja továbbra is egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, megújuló energiából fenntartható és egy teljes
mértékben körkörös gazdaság kiépítése. Ezek a fontos vállalások kizárólag az üzleti szféra széles körének aktív
elköteleződésével valósulhatnak meg. Ehhez pedig megfelelő keretfeltételekre, célzott támogatásra és piacalapú
megközelítésre van szükség. 

A dokumentumot Jean-Claude Juncker elnökön kívül a többi vezető uniós politikai döntéshozónak is
megküldték, és az abban megfogalmazottak kulcsfontosságú szerepet töltenek majd be az Eurochambres

szakmapolitikai javaslataiban a következő jogalkotási időszak során. 

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7854
http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=7854

