
  
  

 

 

A hírlevél tartalmából 

 
Az uniós kkv politikáról szervezett konferenciát az OECD és a Régiók Bizottsága. Az 
Eurochambres főtitkára felszólalásában mind az uniós, mind a tagállami feltételek 
javítását hangsúlyozta. A helyi gazdaság alapját a kkv-k adják, erősítésük közös 
érdek. 
 
Részleges megállapodást ért el az Európai Tanács és az Európai Parlament a 2021-
27-es időszak kutatásfejlesztési és innovációs programjának, a Horizont Európa 
programnak a szabályairól.   
 
A bioalapú iparágak közös pályázati felhívására várják kkv-k pályázatait is.  
 
A „Fenntartható Európa 2030-ra” vitaanyag alapján készülő stratégia vajon átveszi-
e az Európa 2020 stratégia helyét? A Fókuszban az Unió rovat bemutatja a 
vitaanyagot és azt is, hogy az érdekeltek miként tudnak bekapcsolódni a vitába. 
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  Megfelel az EU kkv politikája az új kihívásoknak?  Digitális 
kormányzás Európában – jubileumi tanulmány  Digitális egységes piac  

 Horizont Európa program  Jelentés az uniós piacvédelemről  A 
környezetvédelmi politikák végrehajtásának felülvizsgálata  Növekedési 
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lakáspiacról   Brexit – újabb halasztás 
 

 

 

 

 

 
 

 Uniós intézmények nyitott napja   Biomassza – alapanyagok, 
valorizáció  A munka jövője? A jövő munkája! – tanulmány bemutató  
Pénzügyi integráció és stabilitás Európában  EU Zöld Hét  A fiatalok 
foglalkoztatása, az Ifjúsági Garancia  EU Datathon konferencia  A 
magánszektor részvétele az EU külügyi tevékenységeinek 
finanszírozásában 
 

 

 

 

 
 

 

 BBI bioalapú iparágak közös pályázati felhívása   A hátrányos 
megkülönböztetés tilalma elvének hatékony végrehajtását elősegítő 
tevékenységek támogatása    Kreatív Európa – kulturális és kreatív 
ágazati garancia eszköz   COSME program – várható pályázati kiírások 

  Nemek közötti egyenlőség - konzultáció    
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További 
információk:  
 
https://cor.europa.e
u/en/events/Pages/c
or-oecd-conference-
annual-meeting-eer-
regions.aspx?_clde
e=YnJ1b2ZmaWNl
QGJ1ZGFwZXN0L
mV1&recipientid=co
ntact-
f2d0624eccfde6118
0dc005056a00920-
dffc9632263648f292
3000ad95924dec&e
sid=ff3e90d9-9624-
e911-8113-
005056a043ea 

 

 

Digitális kormányzás Európában- jubileumi tanulmány 
Az Európai Bizottság ISA programjának célja digitális megoldások 
kifejlesztése és elterjesztése a közigazgatás, üzleti szféra és a 
lakosság szolgálatára. A program keretében évente megjelenik az 
ún. eKormányzás jelentés is, az idei, a 10. jelentés májusban 
várható. A jubileumi tanulmány tíz évre visszamenően 
összefoglalja 34 európai országra vonatkozóan a következőket:  

❖ digitális kormányzás, kormányzati kommunikáció, stratégia 
❖ jogi keret és infrastruktúra  
❖ 2018 fő trendjei a digitális kormányzás területén 
❖ az Európai Bizottság szerepe a digitális Európa 

megvalósításában, a jövőre vonatkozó elképzelések. 
 

 

 HÍREK 

További 
információk: 
 
 
https://ec.europa.e
u/isa2/sites/isa/file
s/docs/news/10eg
ov_anniv_report.p
df 
 
 

Digitális egységes piac 
Az Európai Parlament április elején jóváhagyta a nyílt 
hozzáférésű adatokról és a közszféra információiról szóló 
irányelvet. Az irányelv célja a közadatok és a közfinanszírozású 
adatok hozzáférhetőségének és innovatív felhasználásának a 
javítása, valamint az adat-intenzív technológiák kifejlesztésének 
a támogatása. 
Az Európai Unió Tanácsának még hivatalosan el kell fogadnia 
az EP által jóváhagyott szöveget.  
A készülő végrehajtási program lehetővé teszi majd, hogy a 
különleges társadalmi/gazdasági jelentőséggel bíró 
adatkészletek meghatározott csoportja interfészeken (API-k) 
keresztül az EU egész területén szabadon és ingyenesen 
hozzáférhetővé váljon. 

További 
információk: 
  

 
http://europa.eu/ra
pid/press-
release_IP-19-
525_hu.htm 
 

Megfelel az EU kkv politikája az új kihívásoknak? 
A fenti címmel rendezett konferenciát a Régiók Bizottsága és az 
OECD március 26-án. Az OECD, az Európai Bizottság és az 
európai régiók képviselői azt vitatták meg, hogyan lehetne a kkv-
k gazdasági, foglalkoztatási súlyának megfelelő támogató üzleti 
környezetet teremteni. Arnaldo Abruzzini, az Eurochambres 
főtitkára beszédében rámutatott, hogy az általuk végzett éves 
felmérések eredményei alapján a kkv-k nehézségekkel 
küzdenek a megfelelő képzettségű munkaerő rendelkezésre 
állása, a külföldi piacokhoz való hozzáférés, a finanszírozáshoz 
való hozzáférés, a foglalkoztatást sújtó magas adók területén. 
Úgy látja, bár az uniós kkv politika is erősítésre szorul, tagállami 
szinten is törekedni kell az akadályok további lebontására. A kkv-
k szorosan kapcsolódnak a területhez, ahol működnek, a 
nagyvállalatokkal ellentétben nem költöznek át kedvezőbb üzleti 
környezetet kínáló országba, ezért fontos a kkv-kra épülő helyi 
gazdasági ökoszisztéma megteremtése.  
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Jelentés az uniós piacvédelemről 
1994 után 2018-ban került sor az uniós dömping- és 
szubvencióellenes jogszabályok legnagyobb szabású 
felülvizsgálatára. A jelentés a felülvizsgálat eredményét ismerteti. 
2014 novemberétől 2018 decemberéig 95 piacvédelmi 
intézkedést rendelt el az Európai Bizottság. 2018 végén az EU-
ban 93 végleges dömpingellenes intézkedés és 12 
szubvencióellenes intézkedés volt hatályban. Ezek közel 44%-a 
az importált acéltermékekre vonatkozott. A hatályos intézkedések 
több mint kétharmada (68%) a Kínából importált termékeket 
érintette. Az európai vállalatok profitáltak az EU piacvédelmi 
intézkedéseiből, Európa-szerte 320.000 munkahely kapott így 
védelmet a tisztességtelen versennyel szemben. 
 

 
HÍREK 

További 
információk: 

http://trade.e
c.europa.eu/
doclib/docs/2
019/march/tr
adoc_157810
.pdf 
 

Horizont Európa program 
Részleges megállapodást ért el a Tanács és az Európai 
Parlament a 2021-2027-es programozási időszak kutatás-
fejlesztési és innovációs keretprogramjának főbb 
szabályairól. A program költségvetéséről és a harmadik 
országok részvételéről később születik döntés. Az új 
rendelettervezet kiegészült egy kultúrára vonatkozó résszel, 
megnevezi az ipari partnerségek témáit és több tekintetben 
kedvezőbb az eredeti bizottsági javaslatnál.   
A közös értelmezés rögzíti, hogy bizonyos feltételek mellett 
az Európai Innovációs Tanács is biztosíthat vissza nem 
térítendő, illetve kizárólag tőkerészesedés formájában 
megvalósuló támogatást. A küldetések tekintetében a 
jóváhagyott szöveg nemcsak részletesebb feltételeket 
határoz meg, hanem felsorolja a lehetséges küldetési és 
partnerségi területeket is. A szöveg értelmében a 
tagállamok meghatározó szerepet töltenek be a kutatási és 
innovációs prioritások meghatározásában. 

 

 A környezetvédelmi politikák végrehajtásának 
felülvizsgálata 

Az Európai Bizottság közzétette a második 
felülvizsgálatról szóló jelentését. A felülvizsgálat 
feltérképezi a környezetvédelmi politikák és 
szabályok végrehajtásának helyzetét az egyes 
uniós országokban, és feltárja a végrehajtási 
hiányosságok okait. Segít megtalálni a 
megoldásokat, még mielőtt a problémák sürgetővé 
válnának, és támogatja a nemzeti döntéshozók 
munkáját azáltal, hogy rámutat a figyelmüket 
igénylő prioritásokra. Valamennyi tagállam 
kihasználta a 2017-ben létrehozott EIR P2P 
programot, amelynek célja, hogy segítse a 
környezetvédelmi hatóságok közötti 
tapasztalatcserét. 
 

További információk: 
 

http://ec.europa.eu/environ
ment/eir/pdf/eir_2019.pdf 
 
 

Országjelentések: 
http://ec.europa.eu/environ
ment/eir/country-
reports/index2_en.htm 
 

További információk:  

 

https://www.consilium.e

uropa.eu/hu/press/pres

s-

releases/2019/03/27/eu

-agreement-on-future-

research-and-

innovation-programme/ 
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Növekedési és foglalkoztatási csúcstalálkozó 
A háromoldalú szociális csúcstalálkozóra évente kétszer, az 
Európai Tanács tavaszi és őszi ülését megelőzően kerül sor. 
A márciusi csúcstalálkozó fő témája „Egy erősebb, egységes 
és előre tekintő Európa megvalósítása” volt. A 
megbeszélések három terület köré szerveződtek: 

❖ a munkaerő-mobilitás 50 éve – a munkavállalók 
szabad mozgáshoz való jogának optimális kiaknázása 
a jól működő munkaerőpiacok érdekében; 

❖ beruházások megvalósítása egy mélyebb és 
méltányosabb egységes piacon; 

❖ a munka új világának kialakítása az új alapokra 
helyezett szociális párbeszédre építve. 

A munkaadók képviseletében a Business Europe elnöke 
egyebek mellett a jobb stratégiai iparpolitikáért, a kkv-k 
európai és globális értékláncokba integrálásáért szólalt fel. 
 

További 
információk: 
 
https://www.consili
um.europa.eu/hu/m
eetings/european-
council/2019/03/20/ 
 

 

Ipari termelői árak  2019 februárjában 
Üzleti statisztika 2018. IV. negyedév 

Az Eurostat megjelentette a 2019 februári adatokat az ipari 
termelői árak alakulásáról. Az emelkedés 0,1% az 
eurózóna,  és 0,2% az EU 28 területén. 
 

Az eurózóna 2018. IV. negyedéves üzleti befektetésekre és 
nyereségre vonatkozó adatai szintén megjelentek. 
 

További információk: 
 

http://europa.eu/rapid/p
ress-release_STAT-19-
1949_en.htm 
 
http://europa.eu/rapid/p
ress-release_STAT-19-
1988_en.htm 
 

 
HÍREK 

Tanulmány a magyar lakáspiacról 
Pellényi Gábor Márk az Európai Bizottság Gazdasági és 
Pénzügyi Főigazgatóságának munkatársa a magyar 
lakáspiacról készített tanulmányt. A tanulmány elemzi a 
regionális különbségeket, az átgyűrűző hatásokat, az árak 
alakulását és egyéb trendeket.  

További információk: 

 
https://ec.europa.eu
/info/sites/info/files/
economy-
finance/dp095_en.p
df 
 

Brexit – újabb halasztás  
Az Európai Tanács október 31-éig adott időt, hogy az 
Egyesült Királyság kialakítsa a végső döntését.  Ha sikerül 
előbb megállapodni, akkor előbb is távozhatnak, illetve, ha 
nem vesznek részt a májusi uniós választásokon, akkor 
június 1-től megállapodás nélkül esnek ki az EU-ból. 

További információk: 
 

https://www.consiliu
m.europa.eu/hu/me
etings/european-
council/2019/04/10/ 

https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2019/03/20/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2019/03/20/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2019/03/20/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2019/03/20/
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-19-1949_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-19-1949_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-19-1949_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-19-1988_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-19-1988_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-19-1988_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp095_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp095_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp095_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp095_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp095_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2019/04/10/
https://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/european-council/2019/04/10/
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További információk:  
Michel Servoz korábbi bizottsági főigazgató 
jelenleg Juncker EB elnök tanácsadója, 
tanulmánya arról szól, hogyan hat a munka 
világára a mesterséges intelligencia, a 
robotika. A bemutatóra a  
rsvp@lisboncouncil.net címre küldött levéllel 
lehet jelentkezni. 
 

2019. május 14. 
A munka jövője? A jövő munkája! –  
Michel Servoz tanulmányának 
bemutatása 
Szervező: Lisbon Council  
Helyszín: IPC, rue de la Loi 155, 
Brüsszel            

További információk: 
https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/europe-day_en/ 2019. május 4. 

Az uniós intézmények nyitott napja 
Brüsszelben  
Szervező: Európai Bizottság, Európai 
Parlament, EGSZB, RéB 
Helyszín: brüsszeli uniós intézmények             

 

További információk: 
https://www.workcast.com/register?cpak=
5743213918905875 

 

2019. május 8. 
Biomassza – alapanyagok, 
valorizáció online szeminárium 
Szervező: REHAB projekt 
Helyszín: webes közvetítés              
 

 

ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
https://ec.europa.eu/info/events/finance-
190516-financial-integration_en 
 

2019. május 16. 
Pénzügyi integráció és stabilitás 
Európában - konferencia  
Szervező: Európai Bizottság és Európai 
Központi Bank 
Helyszín: Európai Parlament, Brüsszel           

 

mailto:rsvp@lisboncouncil.net
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_en/
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_en/
https://www.workcast.com/register?cpak=5743213918905875
https://www.workcast.com/register?cpak=5743213918905875
https://ec.europa.eu/info/events/finance-190516-financial-integration_en
https://ec.europa.eu/info/events/finance-190516-financial-integration_en


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

További információk:  
 
https://publications.europa.eu/en/web/eud
atathon 
 

2019. június 13. 
EU Datathon konferencia 
Szervező: uniós intézmények közösen 
Helyszín: Residence Palace –
International Press Centre, Brüsszel 

 

További információk: 
 

https://link.webropolsurveys.com/EventP
articipation/EventPublic/6c6cd3f2-f48e-
4ffc-a2cf-
448562264686?displayId=Fin1722146 
 

2019. május 20. 
A fiatalok foglalkoztatása, az Ifjúsági 
Garancia alkalmazása - jó és rossz 
gyakorlatok a balti régióból 
Szervező: Régiók Bizottsága, UBC 
Helyszín: rue Belliard 99-101, Brüsszel 

 

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

2019. május 13-17. 
EU Zöld Hét 
Szervező: Európai Bizottság és 
tagállamok 
Helyszín: Brüsszel és tagállamok  

 

 ESEMÉNYEK 

További információk: 
 
Minden résztvevő tagállam kezdő 
kvótája 12 cég, első regisztrációs 
határidő: 2019. május 14. Részvételi díj: 
175 €/fő 
 
http://www.sectorseminars.eu/registratio
n.php 
 

2019. június 20. 
A magánszektor részvétele az EU 
külügyi tevékenységeinek 
finanszírozásában - szektor 
szeminárium 
Szervező: EU tagországok Állandó 
Képviseletei 
Helyszín: Hotel Marriott Brussels 
Grand Place, rue Auguste Orts 3-7, 
1000 Brüsszel 

 

https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon
https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon
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https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/6c6cd3f2-f48e-4ffc-a2cf-448562264686?displayId=Fin1722146
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/6c6cd3f2-f48e-4ffc-a2cf-448562264686?displayId=Fin1722146
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/6c6cd3f2-f48e-4ffc-a2cf-448562264686?displayId=Fin1722146
https://www.eugreenweek.eu/
http://www.sectorseminars.eu/registration.php
http://www.sectorseminars.eu/registration.php


 
 
 

BBI bioalapú iparágak közös pályázati felhívása 
 
 

Április 4-én jelent meg a 2019. évi kiírás. Az éves 
munkaprogramban megfogalmazott fő cél az előző évekhez 
hasonlóan az új, fenntartható biomassza-alapú értékláncok 
fejlődésének felgyorsítása a hatékony feldolgozáson keresztül, a 

bioalapú termékek végfelhasználói elfogadásának és alkalmazásának elősegítése.  
A fókusz a biomassza-alapanyag előállítók jobb integrációjának elősegítése, 
partnerségek ösztönzése a végpiaci szereplőkkel. A kkv-k részvétele erősen 
támogatott, nagyvállalatok nem kaphatnak támogatást. A pályázat a H2020 program 
keretében jelent meg, a társfinanszírozási arányokat is a program szabályai szerint 
határozták meg. 
Indikatív költségvetés: 135 millió euró  
 
 

 

 

 

A hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének hatékony végrehajtását 
elősegítő tevékenységek támogatása – REC-RDIS-DISC-AG-2019 

 
A „Jogérvényesülés, szabadság és biztonság főigazgatóság” által 
meghirdetett felhívásra elsősorban nem kormányzati szervezetek 
jelentkezhetnek, de kkv-k is társulhatnak a partnerséghez. Támogatható 
tevékenységek: adatgyűjtés, képzés, tapasztalatcsere, az eredmények 

megosztása, kommunikáció. Az uniós társfinanszírozás maximális aránya 80% (100-
250 ezer euró közötti összeg). A teljes keret 4 millió euró, öt témára elosztva. 
Témák: 
 

❖ sokféleség kezelése a magán- és közszférában 
❖ a szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem 
❖ a vallási, faji/származási alapú megkülönböztetés elleni küzdelem 
❖ a romaellenesség elleni fellépés erősítése 
❖ az esélyegyenlőségi adatgyűjtés fejlesztése a magán- és/vagy közszférában, 

olyan „diagnosztikai” módszer kifejlesztése, mellyel a magánszektorban (kkv-
knál is) fel tudják mérni, mennyire elfogadó, sokszínű az adott vállalkozás. 

 
                                                                               

 

 
 

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/ 
 

Pályázati határidő:  
2019. szeptember 4.  

 

 

PÁLYÁZAT 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opp
ortunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-
2019 
 

Pályázati határidő: 2019. június 20. 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-BBI-JTI-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2019
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdis-disc-ag-2019


 
 
 
 

Kreatív Európa – kulturális és kreatív ágazati garancia eszköz 
Az Európai Bizottság összesen 121 millió eurós pénzügyi eszközt 
biztosít a Kreatív Európa program keretében pénzügyi közvetítő 
szervezeteknek. A pénzügyi garancia eszköz célja elősegíteni a 
kkv-k és egyéb, a kulturális és kreatív szektorban tevékenykedő 

mikro-, valamint kis- és közepes szervezetek finanszírozáshoz való hozzáférését.  
 
 
  

 

 

 

COSME program várható pályázati kiírások 
                              A vállalkozások és kkv-k versenyképesebbé tételét támogató 

COSME program keretében 2019-ben az alábbi területeken 
várható pályázati kiírás:  
 

- GRO/SME/19/C/01 - kkv politika 
- GRO/SME/19/C/03 - kkv klaszterek nemzetközivé tétele 
- GRO/SME/19/D/02 - európai szociális gazdaság régiók 
- GRO/SME/19/D/03 – vállalkozások társadalmi felelőssége 

 
  
 

 

 

 

 

Nemek közötti egyenlőség - konzultáció 
Az Európai Bizottság illetékes főigazgatósága konzultációt hirdetett a 
nemek közötti egyenlőség helyzetéről és a következő öt év uniós 
prioritásairól.  
 

 
  

 

 

         

További információk: 
http://www.ipyme.org/es-
ES/UnionEuropea/UnionEuropea/Politi
caEuropea/Marco/Documents/2019_W
ork_Programme_projects_adopted.pdf 
 

 PÁLYÁZAT 

 

További információk: 
https://www.eif.org/what_we_do/guaran
tees/cultural_creative_sectors_guarant
ee_facility/call/call_for_expression_of_i
nterest.pdf 
 

Pályázati határidő: 2020. szeptember 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/genderequalitybrp
_en 
 

Határidő: 2019. május 31. 
 

http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Documents/2019_Work_Programme_projects_adopted.pdf
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Fenntartható Európa 2030-ra 

 
 

Az Európai Bizottság Fenntartható Európa 2030-ra című vitaanyagát 
mindenképpen érdemes részletesen is megvizsgálni, hogy abban 
milyen irányokat javasol a Bizottság, mert azok a 2021-2027-es 

programozási időszak finanszírozási prioritásaira is hatással lesznek. A vitaanyag a 
fenntarthatósági átmenet legfontosabb politikai alapjait helyezi a középpontba, 
ezek: 

• áttérés a lineárisból a körforgásos gazdaságba 

• a termelőtől a fogyasztóig tartó folyamat fenntarthatósága 

• időtálló energia, épületek és mobilitás 

• a társadalmilag igazságos átmenet biztosítása. 
 

 A dokumentum azokat a horizontális támogató eszközöket is bemutatja, amelyek 
a fenntarthatósági átmenet alapjául szolgálnak. Ilyen eszköz többek között az 
oktatás, a tudomány, a technológia, a kutatás, az innováció és a digitalizáció; a 
pénzügy, az árképzés, az adózás és a verseny; a felelős üzleti magatartás, a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás és az új üzleti modellek; a nyitott és szabályokon 
alapuló kereskedelem; az irányítás és a politikai koherencia minden szinten. 
 
A dokumentum az eszmecsere ösztönzéséhez három forgatókönyvet vázol fel arra 
vonatkozóan, hogy az EU-n belül hogyan lehetne nyomon követni a fenntartható 
fejlődési célokat. Ezek a forgatókönyvek szemléltető jellegűek: céljuk különböző 
ötletek felkínálása, illetve a vita és a gondolkodás ösztönzése. A végső eredmény 
valószínűleg az egyes forgatókönyvek különböző elemeinek ötvözéséből áll majd. A 
három forgatókönyv a következő: 

• A fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos átfogó uniós stratégia, amely 
irányt mutat az EU és a tagállamok tevékenységeihez; 

• A fenntartható fejlődési célok folyamatos érvényesítése a Bizottság által az EU 
valamennyi vonatkozó politikájában; 

• Nagyobb hangsúly helyezése a külső tevékenységekre, ugyanakkor a 
jelenlegi uniós szintű fenntarthatósági törekvések megszilárdítása. 

 
A vitaanyag összefoglalja azt is, mit tett a jelenlegi Bizottság a fenntartható 
fejlődésért és egyúttal tekinthető az ősszel felálló új Európai Bizottságnak átadandó 
hagyatéknak is. Az jelenlegi programozási időszak programjait és forrásait 
megalapozó Európa 2020 stratégia a végéhez közeledik, helyette nem dolgozott ki 
másik stratégiát a Bizottság, így a vitaanyagra épített végrehajtási stratégia akár még 
annak a helyébe is léphet. A Bizottság megfogalmazásában: 
„Ez a vitaanyag a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos uniós jövőkép további 
fejlesztéséről és a 2020 utáni ágazati politikák hangsúlyairól szóló vita alapjául 
szolgál, a fenntartható fejlődési célok hosszú távú végrehajtására való felkészülés 
mellett.” 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 



  
 
 
 
 
 
A vitához való hozzászólásra több lehetőség is kínálkozik, ezek egyike a hivatalos 
menetrend keretében szervezett fórumokhoz való hozzájárulás. A menetrend: 

 

Fentieken túl a Régiók Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a 
különböző érdekelteket tömörítő szervezetek (pl. az önkormányzatokat tömörítő 
CEMR, az európai városokat tömörítő Eurocities és a gazdasági szereplőket tömörítő 
szervezetek) is állásfoglalást készítenek majd. 
 
Az első fórum április 8-án zajlott Brüsszelben az Európai Politikai Stratégiai Központ 
szervezésében. A fórumon az üzleti közösség résztvevői is fontos szerepet kaptak, 
nélkülük nem valósítható meg az ENSZ Fenntartható Fejlődési Keretrendszerben 
meghatározott 17 fenntartható fejlődési cél és így a fenntartható Európa sem. A kkv-k 
hozzájárulása szintén elengedhetetlen a célok megvalósításához. 
 
A magyar nyelvű vitaanyag és a tájékoztató elérhető: 
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

https://ec.europa.eu/commission/sites/b
eta-
political/files/rp_sustainable_europe_hu
_v2_web.pdf 
 
https://ec.europa.eu/commission/sites/b
eta-
political/files/factsheets_sustainable_eur
ope_012019_hu.pdf 
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