
  
  

 

A hírlevél tartalmából 

 
Megjelent az EU kereskedelmi megállapodásainak végrehajtásáról szóló 2019. évi 
jelentés.  
 
A Szakmai Készségek Európai Hete alatt több mint 1400 eseményt szerveztek 
Európa-szerte. 
 
A régiók és városok képviselőit összefogó Régiók Bizottsága javaslatokat 
fogalmazott meg az új uniós KKV-politikához. 
 
Az európai divatipar fenntarthatóságát elősegítő, KKV-kat, start-up cégeket és 
tervezőket összefogó partnerséget támogató tevékenység megvalósítására lehet 
pályázni a COSME program keretében. 
 
Európai hosszú távú éghajlat stratégia - az Eurochambres összefoglalta a 
kamarák véleményét és javaslatait - a részletek a Fókuszban az Unió rovatban 
olvashatók.  
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További 
információk: 
 
https://trade.ec.europ
a.eu/doclib/docs/201
9/october/tradoc_158
387.pdf 
 
és 

 
https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF
/?uri=CELEX:52019
SC0370&from=hu 
 

Brexit 
Az Európai Tanács október 17-i rendkívüli ülésén jóváhagyta 
a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának 
az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből 
való kilépéséről rendelkező megállapodást. Ennek alapján az 
Európai Tanács felkérte a Bizottságot, az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot, hogy tegyék meg az ahhoz 
szükséges lépéseket, hogy a megállapodás 2019. november 
1-jén hatályba léphessen és így a kilépés rendezett 
körülmények között történjen meg. A brit alsóház ugyan 
jóváhagyta a megállapodást, de annak menetrendjét nem - 
újabb halasztást kért a miniszterelnök - így október 31-én 
nem lép ki az Egyesült Királyság az Unióból. 

 

További információk: 

 
https://ec.europa.e
u/commission/sites/
beta-
political/files/revise
d_political_declarat
ion.pdf 
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Szakmai Készségek Európai Hete 2019 
Október 17-én zárult a Szakmai Készségek Európai Hete 
rendezvénysorozat, melynek központja 2019-ben Helsinki volt.  
Ehhez kapcsolódóan idén 1407 eseményt szerveztek szerte 
Európában – az eddigi legtöbbet a rendezvénysorozat 2016-os 
indulása óta. A Szakmai Készségek Európai Hete keretében a 
szakképzés népszerűsítése és megszervezése terén 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket, szervezeteket és 
kezdeményezéseket az EU minden évben szakképzési 
kiválósági díjban részesíti. A díjak célja, hogy felhívják a 
figyelmet a minőségi szakképzésre, motiválják a szakképzésben 
részt vevőket, továbbá támogassák a hálózatok és az új 
karrierlehetőségek fejlesztését. 
 

További 
információk: 
 
https://ec.europa.e
u/social/vocational-
skills-week/ 
 
és 
 
https://ec.europa.e
u/social/vocational-
skills-
week/awards-vet-
excellence-
2019_en 
 

EU kereskedelmi megállapodások 
Megjelent az Európai Bizottság kereskedelmi megállapodások 
végrehajtásáról szóló 2019. évi jelentése. A jelentés a 2018 
január-december közötti időszakot öleli fel és megállapítja, hogy 
az uniós vállalkozásoknak a nehéz globális gazdasági környezet 
ellenére is sikerült jól kihasználniuk az Európai Unió kereskedelmi 
hálózata által kínált lehetőségeket. Az uniós ipari termékek 
exportja összességében 2%-kal növekedett, amelyen belül a 
vegyipari termékek (2,5%), az ásványi termékek (6%) és a nem 
nemesfémek (4,4%) növekedése volt az átlagosnál is erősebb. A 
jelentés az eredmények mellett rámutat arra is, hogy – a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel együttesen – fokozni kell az 
erőfeszítéseket a kereskedelmi megállapodások által kínált 
lehetőségekről szóló tájékoztatás, valamint a jogérvényesítési 
intézkedések megerősítése érdekében, hogy a megállapodások 
elérhessék a tőlük elvárt eredményeket.  
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További információk:  

 

 
https://europa.eu/rapid/
press-
release_STATEMENT-
19-6090_hu.htm 
 
 

 

Uniós költségvetés 2021-27 
Az Európai Bizottság közleményt adott ki, amelyben az 
Európai Tanács október 17-18-ai ülését megelőzően 
összefoglalta azokat a főbb kérdéseket, amelyeket még 
mérlegelni kell és amelyekre vonatkozóan az uniós 
vezetőknek egyértelmű álláspontot kell meghatározniuk. Az 
összefoglalással azt kívánják elősegíteni, hogy az év végéig 
megállapodás szülessen az EU következő hosszútávú 
költségvetéséről. Ennek ellenére továbbra is fennáll a 
csúszás és így a következő programok késői indulásának 
veszélye. 

További információk: 
 

https://ec.europa.e
u/commission/com
mission-
contribution-
october-euco-mff-
post-2020_en 
 
 

 

Európai Munkaügyi Hatóság 
Az Európai Munkaügyi Hatóság október 16-án megnyitó 
ünnepséggel és igazgatótanácsa első ülésével kezdte meg 
tevékenységét. Az Európai Munkaügyi Hatóság célkitűzései a 
következők: a jogaikat és kötelezettségeiket érintő információkhoz 
és szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése a polgárok 
és a vállalkozások számára; a tagállamok közötti együttműködés 
elősegítése a Hatóság hatáskörébe tartozó uniós jog 
végrehajtása terén, többek között az összehangolt és közös 
ellenőrzések megkönnyítése és a be nem jelentett munkavégzés 
elleni küzdelem révén; a határokon átnyúló viták esetében 
közvetítő szerep betöltése és a megoldások elősegítése.  A 
hatóság székhelye Pozsony. 
 

További 
információk: 
 

 
https://ela.eur
opa.eu/index.h
tml 
 

Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó 
A Növekedési és Foglalkoztatási Háromoldalú Szociális 
Csúcstalálkozóra évente kétszer, az Európai Tanács tavaszi 
és őszi ülését megelőzően kerül sor. A csúcstalálkozó 
lehetőséget teremt az uniós munkavállalói és munkáltatói 
szervezetek, az Európai Bizottság, az Európai Tanács, az 
uniós állam-, illetve kormányfők, valamint az EU jelenlegi és 
következő soros elnökségét betöltő országok foglalkoztatási 
és szociális miniszterei közötti konstruktív eszmecserére. 
Az október 16-ai Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó 
„Előrehaladás a szociális és gazdasági dimenzió terén egy 
versenyképes, méltányos és fenntartható Európa 
megvalósítása érdekében: a szociális partnerek és a 
szociális párbeszéd szerepe” címmel zajlott. A 
megbeszélések három témakör köré rendeződtek: 

❖ méltányos áttérés a klímasemleges gazdaságra 
❖ a készségekbe való beruházás és a felnőttképzéshez 

való hozzáférés javítása 
❖ a jövő kihívásaihoz alkalmazkodó iparpolitika 

kidolgozása. 

 
HÍREK 
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Kulturális és Kreatív Városok Figyelője 
Az Európai Bizottság  közzétette a Kulturális és Kreatív 
Városok Figyelőjének második kiadását, amelynek célja, 
hogy felmérje és fokozza az európai városokban rejlő 
kreatív és kulturális potenciált. A 2017. évi első kiadást 
követően a 2019. évi kiadás Európa kulturális és kreatív 
gazdagságának jelenlegi arculatát mutatja be egy 30 
ország – köztük Norvégia és Svájc – 190 városára 
kiterjedő, kibővített mintában. A Figyelőből kiderül, hogy a 
kulturális és kreatív ágazatokon belül különösen az észak- 
és kelet-közép-európai városokban nőtt a foglalkoztatás, 
Budapesten, Tallinnban (Észtország), Vilniusban (Litvánia), 
Krakkóban és Wroclawban (Lengyelország), valamint 
Tartuban (Észtország) is egyaránt évente átlagosan 12%-
kal. Az első kiadás több helyi önkormányzatnak, köztük 
Győrnek is, segített feltérképezni a jövőbeli beruházási 
igényeket és megalapozni a kulturális és kreatív gazdasági 
stratégiájukat. 

További információk: 
 
https://composite-
indicators.jrc.ec.europa.
eu/cultural-creative-
cities-monitor/cultural-
creative-cities 
 

 Regionális versenyképességi mutató 
Az Európai   Bizottság közreadta a 2019. évi 
regionális versenyképességi mutatót. A háromévente 
aktualizált regionális versenyképességi mutató 
alapján a régiók nyomon követhetik és értékelhetik 
fejlettségük időbeli alakulását és más régiókhoz 
viszonyított teljesítményüket. Interaktív webes 
eszköz is társul a kiadványhoz, melynek 
segítségével a politikai döntéshozók, a vállalkozások 
és a lakosság is láthatja, hogyan teljesít régiója az 
innováció, a kormányzás, a közlekedés, a digitális 
infrastruktúra, az egészségügy vagy éppen a 
humántőke terén. 

 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/re
gional_policy/en/inform
ation/maps/regional_c
ompetitiveness/ 
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Levegőminőség – 2019-es jelentés 
Megjelent az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019-
es levegőminőségi jelentése. A légszennyezettség még 
mindig veszélyt jelent az emberi egészségre és a 
környezetre, szinte valamennyi városban élő európai az 
EU és a WHO határértékeit meghaladó 
légszennyezettségnek van kitéve. Továbbra is a közúti 
közlekedés a legfőbb szennyező, de a mezőgazdaságból, 
az energiatermelésből, az iparból és a háztartásokból 
származó kibocsátás is hozzájárul a légszennyezéshez.  
 

További információk: 
 

https://www.eea.europa.
eu/highlights/cutting-air-
pollution-in-
europe?utm_source=EE
ASubscriptions&utm_m
edium=RSSFeeds&utm
_campaign=Generic 
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EU hálózati iparágak 
Az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi 
Főigazgatósága tanulmányt adott ki az uniós tagállamok 
hálózati iparágainak (telekommunikáció, energia és 
közlekedés) működéséről és a piaci integráció állásáról. Az 
első részben a piacnyitás és a verseny előrehaladását 
értékelik, valamint felmérik a potenciálisan piactorzító 
fejleményeket. A második részben azt vizsgálják, hogy 
történt-e árkonvergencia ezeken a területeken az EU-
tagországok között. A válasz igen, és a folyamat gyorsabb 
volt az energia- és a közlekedés alszektorban, mint a 
telekommunikáció területén. 

További információk: 
https://ec.europa.eu/i
nfo/publications/mark
et-functioning-and-
market-integration-
eu-network-
industries-
telecommunications-
energy-and-
transport_en?utm_so
urce=ecfin_new_publi
cation&utm_medium=
email&utm_campaign
=publication 
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KKV-k – Régiók Bizottsága vélemény 
Az új uniós KKV-politikát plusz forrásokkal, 
kapacitásnövelő programokkal és a helyi 
önkormányzatokkal való szorosabb partnerséggel kell 
megerősíteni mondja ki az októberi plenáris ülésen 
elfogadott véleményében a Régiók Bizottsága. „A régiók 
és városok hozzájárulása a KKV-kra vonatkozó új uniós 
szakpolitikai kerethez” címet viselő (ECON-VI/046) 
vélemény javaslatokat fogalmaz meg a fejlesztési politikák, 
a finanszírozás, a KKV-k további fejlődését fenyegető 
veszélyek és kihívások kezelésének vonatkozásában és 
felhívja az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
intézkedéseket a KKV-k digitális átállásának 
támogatására.  
 

További információk: 
 

https://memportal.cor.eu
ropa.eu/Public/Docume
nts/MeetingDocuments?
meetingId=2152276&m
eetingSessionId=21888
02 
 
 

A munka jövője index 2019 
A Lisbon Council kétéves munka után megjelentette 
elemzését arról, hogyan alkalmazkodik az EU 28 tagállama 
az új foglalkoztatási formák megjelenéséhez, valamint a 
szociális rendszereik milyen hatékonyan támogatják a 
szociális biztonságot és reagálnak a változó társadalmi 
igényekre. Az elemzés 16 indikátor alapján állít rangsort és 
részletesen elemez nyolc országot – Belgiumot, 
Észtországot, Finnországot, Görögországot, Olaszországot, 
Romániát, Svédországot és az Egyesült Királyságot. 
Értékelésük szerint Magyarország az összesítésben a 22. 
helyet foglalja el, legjobban az átmenet hatékonysága 
területen teljesít – itt a 17. a sorban. 

További információk: 
 

https://lisboncouncil
.net/publication/pub
lication/168-the-
2019-future-of-
work-index-.html 
 
 

http://policybank.eu
/ 
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További információk: 
 

https://www.accountancyeurope.eu/eve
nts/sme-agenda-for-econ-new-term-
what-priorities/ 
 

2019. november 5. 
KKV menetrend az EP/ECON 
szakbizottságnak: új ciklus, milyen 
prioritások? 
Szervező: SMEunited és Accountancy 
Europe 
Helyszín: Európai Parlament, rue Wirtz 
Brüsszel 

További információk: 
  
https://www.csreurope.org/webinar-
circular-economy-future-
work#.Xa2qpegzYdV 
 

2019. november 6. 
Körforgásos gazdaság és a munka 
jövője  
Szervező: CSR Europe 
Helyszín: online 

 

 ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/o
ur-events/events/inclusiveness-
european-standardisation-system 

2019. november 13-14. 
Az éghajlati szolgáltatások 
megvalósítása Európában 
Szervező: Climate-fit.city – H2020 
projekt 
Helyszín: Afrika Múzeum, Brüsszel - 
Tervuren 

 

További információk: 
 
https://www.eventbrite.com/e/a-new-
industrial-strategy-in-a-time-of-global-
rivalry-tickets-
74431736327?aff=ebdssbdestsearch 

2019. november 12. 
Új ipari stratégia a globális verseny 
idején 
Szervező: Equinor 
Helyszín: The Office, 80 Rue d'Arlon, 
1040 Bruxelles 
 

https://www.accountancyeurope.eu/events/sme-agenda-for-econ-new-term-what-priorities/
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További információk:  
 
https://form.jotform.com/9261178210195
4 

 

2019. november 19. 
Az EU 2020 utáni okos szakosodási 
stratégiája – lehetőségek a balti 
régióban 
Szervező: Informal Baltic Sea Group 
Helyszín: Európai Parlament, Brüsszel  

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/growth/smes/suppor
t/sme-week_en 
 

 

2019. november 25-29. 
Európai KKV Hét 
Szervező: Európai Bizottság és egyéb 
szervezetek 
Helyszín: Európa-szerte 

 

További információk:  
 
https://www.eurawmaterialsweek.eu/even
t 
 

2019. november 18-22. 
EU Nyersanyag Hét 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Hotel La Plaza, Boulevard 
Adolphe Max 118-126,1000 Brüsszel 

 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/c
onferences/smart_regions_2019/ 
 

2019. november 14-15. 
Okos régiók 3.0 konferencia – 
átalakítás okos szakosodással 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: The Egg, rue Bara 175, 1070 
Brüsszel 
 

 

ESEMÉNYEK 

https://form.jotform.com/92611782101954
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COSME – fenntartható és körforgásos divatipar 
 
A COS-CIRCFASH-2019-3-02 számú pályázati felhívás célja 
innovatív megoldások piaci felvételének támogatása a fenntartható 
és körforgásos divatipar érdekében. A divatipar versenyképességét 
és környezeti teljesítményét kívánják javítani a kisvállalkozások 

(KKV-k, tervezők és start-upok) támogatásával.  A pályázat teljes kerete 3,5 millió 
euró, ebből négy konzorciumot támogatnak majd, mindegyiket 875.000 euróval. Az 
uniós társfinanszírozás maximum 75% lehet. Mindegyik konzorcium technikai és 
pénzügyi támogatást nyújt majd minimum 25, maximum 35 partnerségnek. A 
partnerségeknek legalább egy KKV-ból, egy tervezőből és egy start-upból kell állniuk. 
A partnerségnek nyújtott pénzügyi támogatás 10-15 ezer euró lehet és arra kell 
fordítani, hogy a vállalkozások fenntarthatóbbá váljanak és körforgásos üzleti 
modellre térjenek át. A direkt támogatás mellett a konzorcium képzéseket kell, hogy 
szervezzen, valamint határon átnyúló tapasztalatcserét is. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

H2020 - KKV-k, mikrovállalkozások digitális biztonsága  
 
Az SU-DS03-2019-2020 számú pályázati kiírás egyik témája a KKV-k és 
mikrovállalkozások digitális biztonsági ismereteinek fejlesztését, a közöttük 
lévő tudásmegosztást szolgáló innovatív megoldások kidolgozását 

támogatja. Olyan fejlesztéseket kívánnak támogatni, melyek célzott, felhasználóbarát 
és költséghatékony megoldásokat kínálnak a KKV-knak és mikrovállalkozásoknak 
arra, hogy dinamikusan követhessék, előre láthassák és felmérhessék biztonsági, 
adatkezelési és adatvédelmi hiányosságaikat és kockázataikat, jobban tisztában 
legyenek azokkal a sebezhetőségekkel, támadásokkal és kockázatokkal, melyek 
hatással vannak működésükre. Egy projekt 3-4 millió euró támogatást kaphat és 
legalább három, jogi személyiséggel rendelkező, három eltérő H2020 
programországban található szervezet nyújthat be pályázatot. 
 
 
 
                                                                               
 

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/to
pic-details/cos-circfash-3-
02;freeTextSearchKeyword=cosme;typeCodes=0,1
;statusCodes=31094501,31094502;programCode=
null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nul
l;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;s
ortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=f
alse;topicListKey=topicSearchTablePageState 

 

 PÁLYÁZAT 

Pályázati határidő: 2019. december 17.  
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/
topic-details/su-ds03-2019-
2020;freeTextSearchKeyword=Digital%20Securit
y%20and%20privacy%20for%20citizens%20;typ
eCodes=1;statusCodes=31094501;programCod
e=H2020;programDivisionCode=31048010;focus
AreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;cal
lCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=
asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearch
TablePageState 
 

Pályázati határidő: 2020. augusztus 27.      
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-circfash-3-02;freeTextSearchKeyword=cosme;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Eurochambres állásfoglalás az európai hosszú távú éghajlati stratégiáról 
 
 Az Európai Bizottság 2018. november 28-án fogadta el a „Tiszta 
bolygót mindenkinek” című hosszú távú stratégiát, amelyben 
2050-ig felvázolja azokat az intézkedéseket, amelyek egy 
prosperáló, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaság 
megteremtését célozzák. 
A stratégia bemutatja, hogyan tölthet be Európa vezető szerepet a 

klímasemlegesség terén: a megvalósítható technológiai megoldásokba való 
befektetéssel, a polgárok szerepvállalásának elősegítésével, a kulcsfontosságú 
területeket – az iparpolitikát, a pénzügyeket és a kutatást – érintő intézkedések 
összehangolásával, valamint az igazságos átmenet érdekében a társadalmi 
méltányosság biztosításával. A hosszú távú stratégiának nem az a célja, hogy 
konkrét célokat rögzítsen, hanem hogy jövőképet adjon, és megszabja a jövőbeli 
cselekvés irányát, felvázolja az azzal kapcsolatos terveket, valamint, hogy 
ösztönzést és lehetőséget biztosítson az érdekelt felek, a kutatók, a vállalkozók és a 
polgárok számára egyaránt, hogy új és innovatív iparágakat, vállalkozásokat és 
munkahelyeket hozzanak létre.  A már meglévő szakpolitikai kereteknek és céloknak 
köszönhetően az előrejelzések szerint 2030-ra mintegy 45 %-kal csökkenthető az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, 2050-re pedig mintegy 60 %-kal. Azonban ez nem 
elégséges ahhoz, hogy az EU megfelelően hozzájáruljon a Párizsi Megállapodásban 
meghatározott hőmérsékleti célok eléréséhez. Ezért a stratégia nyolc 
forgatókönyvet és hét stratégiai építőelemet mutat be: 
 

➢ a nyolc forgatókönyv olyan mindenképpen kifizetődő szakpolitikai opciókra 
épül, mint  a megújuló energia erőteljes használata és az energiahatékonyság. 
Ebből öt olyan különböző technológiát és intézkedést vizsgál, amelyek 
ösztönzik a nulla nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátású gazdaság felé való 
elmozdulást. A kibocsátáscsökkentésre irányuló fellépések tekintetében ezek 
ugyanakkor eltérnek a villamosítás, a hidrogén és az e-üzemanyagok (power-
to-x) alkalmazásának intenzitásában, valamint a végfelhasználói 
energiahatékonyságban és a körforgásos gazdaság szerepében; 

➢ a klímasemleges gazdaság megvalósítása a következő hét stratégiai 
területen igényel együttes fellépést: energiahatékonyság; megújuló 
energiaforrások használata; tiszta, biztonságos és összekapcsolt mobilitás; 
versenyképes ipar és körforgásos gazdaság; infrastruktúra és 
összeköttetések; biogazdaság és természetes szénelnyelők; szén-dioxid-
leválasztás és -tárolás a fennmaradó kibocsátások kezelése érdekében.  

 

Az Eurochambres úgy látja, hogy a stratégia számos olyan kulcskérdést vet fel, 
melyeket tovább kell gondolni, ezek: 

➢ a referencia forgatókönyv, vagyis, hogy a már meglévő szakpolitikai és 
jogszabályi kerettel elérhető a fent említett -45% és -60%-os cél; 
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➢ a stratégiában nagy hangsúlyt fektetnek a beruházási igényekre és az 

átmenet gazdasági hatásaira, különösen az intézkedések 
költséghatékonyságára; 

➢ a digitális megoldások elterjesztése, az okos hálózatok és a hálózatok 
összekapcsolása mindegyik forgatókönyvben alapvető fontosságú; 

➢ mindegyik forgatókönyv a villamosenergia-termelés szén-dioxidmentesítésére 
épül és a villamosítás kulcsfontosságú a nagy energiaigényű ágazatok szén-
dioxidmentesítéséhez. Valamennyi forgatókönyv tartalmazza a nukleáris 
technológiát és a CCU-t (az ipar területén a szén-dioxid-leválasztás és -
hasznosítás); 

➢ a Bizottság értékelése szerint az átállás új munkahelyeket teremt számos 
szektorban, ugyanakkor másokban munkahelyek megszűnéséhez vezet, vagy 
megváltoztatja a szükséges készségeket. Ez gondot okoz majd az 
alacsonyabb jövedelmű tagállamokban. 

 
A Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához az Eurochambres 15 
pontban fogalmazta meg megjegyzéseit és javaslatait az alábbiak szerint: 
 

1. a jogi következetesség és egységesség elengedhetetlen – a Bizottság 
szakszolgálatai és az uniós intézmények munkáját is össze kell hangolni; 
 

2. a kiszámíthatóság alapvető a vállalkozások számára – ezért is üdvözli az 
Eurochambres, hogy a Bizottság anyaga nem írja felül a 2030-as célokat; 

 
3. a sikeres átmenethez megfelelő beruházási keret szükséges – ösztönözni 

kell a magán beruházásokat és valamennyi vállalkozásnak hozzá kell férnie a 
forrásokhoz. Támogató és nem büntető finanszírozási keret kívánatos. A KKV-
k adminisztratív terheit minimális szinten kell tartani; 

 
4. szükséges az éghajlat- és az iparpolitika összehangolása – az EU jövőbeni 

iparpolitikáját a szektoronkénti értékláncok alapos elemzésére kell építeni; 
 

5. a piaci elvnek kell érvényesülnie – piaci alapú megoldásokra kell építeni; 
 

6. szükséges a globális partnerek megnyerése – az európai fenntartható üzleti 
modell bemutatásával meg kell nyerni a világ többi részét is a 2050-es célok 
megvalósításához; 

 
7. a technológia-semlegesség kulcsfontosságú;  

 
8. optimális feltételeket kell teremteni az új technológiák elterjesztéséhez; 
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9. lehetővé kell tenni, hogy a vállalkozások versenyképes áron jussanak hozzá 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiához; 

 
10.  a helyi cselekvés megkönnyítése – például bizottsági iránymutatások 

kidolgozása a tagállamok számára, a kamarákat be kell vonni ebbe a 
folyamatba; 

 
11.  a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket teljes mértékben ki kell használni – a 

következő Bizottság prioritásai között szerepelnie kell a globálisan 
versenyképes digitális infrastruktúra kialakításának; 

 
12.   a szénszivárgás (kibocsátásáthelyezés) elleni garantált védelem; 

 
13.  az alacsony szén-dioxid kibocsátású gáz technológiák kiaknázása; 

 
14.  a CCUS (szén-dioxid-leválasztás, -hasznosítás és -tárolás) 

elfogadottságának javítása; 
 

15.  egy működő körforgásos gazdaság megteremtése és a nyersanyagokhoz 
való fenntartható hozzájutás biztosítása. 

 
 

Összefoglalva, az Eurochambres jó kiindulási alapnak tartja a stratégiai jövőképben 
felvázolt forgatókönyveket és építőelemeket az érintettekkel folytatandó további 
mélyebb vitákhoz, mivel a gazdasági szereplők nélkül nem hajtható végre az 
átállás. 
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http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/1/GGEMHDLDGKJALFDHBLKDGFLHWGBG

WG4L5I41KCOHU69O/EUROCHAMBRES/docs/DLS/190919_ECH_PP_Long-
term_Climate_Strategy_FINAL-2019-00212-01.pdf 

 
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_hu 

 

http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/1/GGEMHDLDGKJALFDHBLKDGFLHWGBGWG4L5I41KCOHU69O/EUROCHAMBRES/docs/DLS/190919_ECH_PP_Long-term_Climate_Strategy_FINAL-2019-00212-01.pdf
http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/1/GGEMHDLDGKJALFDHBLKDGFLHWGBGWG4L5I41KCOHU69O/EUROCHAMBRES/docs/DLS/190919_ECH_PP_Long-term_Climate_Strategy_FINAL-2019-00212-01.pdf
http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/1/GGEMHDLDGKJALFDHBLKDGFLHWGBGWG4L5I41KCOHU69O/EUROCHAMBRES/docs/DLS/190919_ECH_PP_Long-term_Climate_Strategy_FINAL-2019-00212-01.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_hu

