
 
  

     A hírlevél tartalmából 

 
Már a jövő évtől új kereskedelmi megállapodást szeretne az Európai Unióval az 
Egyesült Királyság. A tárgyalások márciusban kezdődhetnek. 
 
Nem sportszerű, hogy az új uniós költségvetés tervezete a gazdagabb országok 
javára csoportosítana át pénzeket a szegényebb tagállamoktól – mondta 
Brüsszelben Orbán Viktor. 
 
Új alapokra helyezné az uniós bővítést az Európai Bizottság. Világosabb 
feltételrendszer és több beépített garancia oszlatná el a folyamatot ellenző nyugati 
országok félelmeit.  
 
Klímatörvényt dolgoz ki az Európai Bizottság, hogy teljesíthető legyen a 2050-re 
kitűzött uniós cél a kontinens klímasemlegességéről. 
 
140 millió eurós hitelkeret a Volánnak – megújul a buszpark jelentős része. 
 
Egyre több európai dolgozik külföldön, de a számuk már nem emelkedik olyan 
gyorsan, mint a korábbi években. A legtöbben Németországba és az Egyesült 
Királyságba mentek eddig.  
 
FÓKUSZBAN EURÓPA: Minél többet őrizzen meg az Európai Unió a jelenlegi 
szabályrendszerből a brexit után az Egyesült Királysággal kezdődő tárgyalásokon – 
sürgeti az európai kamarák szövetsége, az EUROCHAMBRES.  
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Az EU  felkészül a tárgyalásra az Egyesült 
Királysággal 

 
Várhatóan március elején kezdődnek a tárgyalások az Európai Unió 
és az Egyesült Királyság között a jövendőbeli kapcsolatokról. Az EU 
a lehető legszorosabb együttműködésre törekszik Londonnal, annak 
a politikai nyilatkozatnak a szellemében, amit a kilépési nyilatkozattal 
együtt dolgoztak ki, még 2018-ban. Eszerint a tárgyalások első-
sorban a kereskedelmi és gazdasági együttműködést, a rendőrségi 
és igazságügyi szervek kapcsolatait, a külpolitikát, valamint a 
biztonsági és védelmi együttműködést ölelik majd fel. Az EU a 
kereskedelem egészére vámmentességet  tűzne ki célul, és a brit 
cégekkel azonos feltételeket szeretne kiharcolni az uniós vállal-
kozások számára az Egyesült Királyság területén, kizárólag ezért 
cserébe tudná megadni a teljes hozzáférést a britek számára az 
unió egységes piacához. London azt szeretné, ha az új egyezség 
már a jövő évtől hatályos lehetne, mert nem akarnák kitolni a 
tárgyalási határidőt, de ez rendkívül intenzív munkát követel majd 
meg mindkét féltől. Az EU a februári időszakot saját tárgyalási 
pozíciójának kidolgozására és elfogadására fordítja. 
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További 
információk: 

 
 
 
https://ec.europa.eu
/commission/pressc
orner/detail/hu/ip_2
0_176 

  

Költségvetési csúcs előtt 
 
Az Európai Tanács elnöke minden tagállam vezetőjével konzultál a 
február 20-ára összehívott uniós csúcsértekezlet előtt, hogy 
megpróbáljon közelíteni az álláspontok között a következő hét éves 
keretköltségvetés mielőbbi elfogadása érdekében. Charles Michel a 
konzultációk sorát Orbán Viktor miniszterelnökkel nyitotta meg, aki a 
tárgyalásokat úgy összegezte: „az a legfontosabb feladat, hogy fair 
alapokra helyezzük a költségvetést, és ha ez megvan, azon belül 
meg fogják találni a magyarok a számításukat, vagyis a nekünk 
kedvező számkombinációkat is.” Orbán Viktor szerint az eddig 
megismert javaslatban az nem sportszerű, hogy forrásokat csopor-
tosítanának át a szegényebb országoktól a gazdagabbakhoz, akik 
eközben továbbra is ragaszkodnak a különböző költségvetési 
korrekciókhoz és visszatérítésekhez. Ez azt eredményezi, hogy a 
kevésbé fejlettek végül  nemzeti jövedelmük nagyobb százalékát 
fizetik be a közösbe, mint a fejlett nyugati tagállamok. Magyarország 
véleménye szerint azt is figyelembe kellene venni a tervezésnél, 
hogy a kohéziós források jelentős része a közbeszerzéseken nyertes 
nyugati vállalatokon keresztül ugyancsak visszakerül a gazdagabb 
országokhoz. A miniszterelnök kifogásolta azt is, hogy a tagállami 
szinten nem pályázható, központilag elosztott fejezetekből, mint 
például a kutatási alap, az új tagállamok szinte semmit sem kapnak. 
Az álláspontok azért vannak ennyire távol egymástól, mert a nettó 
befizetők nem akarnak többet fizetni, miközben a britek kilépése miatt 
mintegy 60 milliárd eurós hiány keletkezett az uniós büdzsében, és 
így számos új politika, mint a migráció kezelése és a klímaváltozás 
elleni küzdelem finanszírozása nem megoldott. 
 
 

További 
információk 
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További információk 

 

 

 

https://ec.europa.eu/co
mmission/presscorner/
detail/hu/IP_20_181 
 

 

 

További 
információk: 

 

https://www.eura
ctiv.com/section/
energy-
environment/new
s/timmermans-
kicks-off-debate-
over-landmark-
eu-climate-
law/?utm_source
=EURACTIV&ut
m_campaign=7bf
fab15de-
RSS_EMAIL_EN
_Daily_Update&u
tm_medium=ema
il&utm_term=0_c
59e2fd7a9-
7bffab15de-
114392479 
 

Előkészületben az európai „klímatörvény” 
 
Az új Európai Bizottság a beiktatása utáni első 100 napban ígérte 
bemutatni az európai klímatörvényt, melynek célja elősegíteni a 
kontinens klímasemlegességét 2050-re, vagyis azt, hogy Európa 
ne bocsásson ki több légkört károsító széndioxidot, mint 
amennyit semlegesíteni tud. A klímatörvény nyilvánosságra 
hozatala előtt az Európai Bizottság nagyszabású konferencián 
mutatta be elképzeléseit a szakembereknek. Frans Timmer-
mans, ügyvezető alelnök, a klímaügyekért felelős uniós biztos 
úgy fogalmazott: „Meg tudjuk csinálni, megvan hozzá a 
tudomány, megvan a technológia, és bizonyára megtaláljuk 
hozzá a pénzt is.” A Bizottság célkitűzése, hogy novemberre, a 
Glasgowban rendezendő idei klímacsúcsra az EU már az 
elfogadott klímatörvény támogatásával lehessen ott a résztvevők 
között. Az új jogszabály fő célja, ahogy Frans Timmermans 
hangsúlyozta: „mindenkit fegyelmezzen, különösen a politikai 
oldalt, hogy ezt az ígéretet be kell tartani”.  Az egyik kulcskérdés, 
amire egyelőre még nem tudni a választ – mondta a klímabiztos 
– hogy „kit lehet majd felelősségre vonni azért, ha az ígéret nem 
teljesül”.  
 

Átalakul az uniós bővítés rendje 
   

Átalakítaná az Európai Bizottság az uniós csatlakozási 
folyamatot, hogy csökkentse a bővítéssel kapcsolatos 
elutasítást a nyugati tagállamokban, jelentette be Brüsszelben 
Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság illetékes biztosa. Korábban 
Franciaország, Hollandia és Dánia épp egy ilyen reformhoz 
kötötte hozzájárulását ahhoz, hogy Albánia és Észak-
Macedónia megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat. Az új 
eljárás a bővítési biztos szerint világosabb feltételeket szab, 
felgyorsíthatja a folyamatot, és garanciák beépítésével növeli a 
kölcsönös bizalmat a tagállamok és a tagjelöltek között. „Mi azon 
dolgozunk most, hogy még a zágrábi csúcs előtt a döntés 
megszülethessen – mondta újságírók előtt Várhelyi Olivér, 
hozzátéve, hogy „ez nem vehető semmiképpen sem biztosra, 
még nagyon sok munka áll előttünk, ez csak az első elem, most 
kezdődik a közös munka, ami már a nyilvánosság előtt és a 
tagállamokkal közösen a Tanácsban zajlik. A Bizottság azt 
reméli, hogy a tagállamok jóváhagyják a javaslatot, és még a 
májusban Zágrábban tervezett bővítéssel foglalkozó uniós 
csúcsértekezlet előtt megszülethet a döntés arról, hogy a két 
nyugat-balkáni ország megkezdheti a tárgyalásokat, ahogy erről 
a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is beszélt.  
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Ablakcserével a klímacélokért 
 
Ha az európai háztartásokban energiatakarékosabb ablaküvegek 
lennének, az önmagában 20 százalékkal járulna hozzá a 2030-ra 
vállalt klímacélok teljesítéséhez – állítja az európai üvegipari 
vállalkozásokat képviselő Glass Europe igazgatótanácsának 
elnöke. Christian Quenett az egyik brüsszeli uniós hírportálnak 
nyilatkozva azt mondta, az iparág három fő területen járulhat hozzá 
a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez: az építőiparban, a 
járműiparban és a napelemgyártásban, de a legfontosabbnak az 
építőipari felhasználást tekintik. Ez utóbbi esetben régóta ismert, 
hogy a jobb hőszigetelésű nyílászárók mennyi energiát takarítanak 
meg, az autóipar azonban – ahol az elektromos motorok fo-
gyasztásánál rengeteget számít, hogy mennyi energiát használ fel 
a jármű fűtésére  –  csak most ismerik fel igazán a jobban szige-
telő autóüvegek előnyeit – magyarázta az üvegipari vezető.  A 
legtöbb megtakarítást azonban az épületeknél lehet elérni, ahol 
2050-re a korszerű üvegezések a házak széndioxid kibocsátását 
37 százalékkal csökkenthetik. Jelenleg az üvegezések korsze-
rűsítésének üteme évi 2,5-3 százalék (ennyi épületben cserélik 
csúcsminőségű, jó hőszigetelésűre az üvegeket).  Ha ezt az ütemet 
sikerülne megduplázni, akkor azzal a 2030-as az uniós vállalás egy 
ötödét lehetne teljesíteni, - vélte a szakember. Ez az üvegiparnak 
sem közömbös, ugyanis  a következő tíz év a gyártó kapacitások 
66 százalékos növekedését hozhatná magával, mondta Christian 
Quenett, majd hozzátette: Európának nem lenne szabad még 
egyszer elkövetnie azt a hibát, ami a napelemgyártásnál bekö-
vetkezett: ott ugyanis az utóbbi évek kapacitásnövekedését a kínai 
cégek aknázták ki a legjobban. 
 

További információk: 
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 A földgáznak már nem jár támogatás 
 
Az Európai Unió egyre kevésbé fog támogatni olyan projekteket, 
amelyek a földgáz hasznosítását segítenék elő. A földgáz ugyan 
környezetbarátabb energiaforrás, mint a kőolaj, fosszilis energia 
lévén ennek mellékterméke is javarészben széndioxid, amitől az EU 
2050-re szabadulni akar – hangzott el egy brüsszeli szakmai 
konferencián. A  gázszektornak fel kell készülnie arra az átalakulásra, 
amelynek eredményeként egyre inkább a hidrogén és a biometán 
hasznosításával állítanak elő energiát. A gázipari infrastruktúrák a 
jövőben csak akkor részesülhetnek majd uniós támogatásban, ha 
alkalmasak lesznek az előbb említett „szénmentes” gázok továb-
bítására is. Hosszabb távon csak a cseppfolyósított földgáz (LNG) 
hasznosítása előtt nem emelnének jelentősebb korlátokat, de csak 
azért, mert az LNG jól tárolható, és téli időszakban, amikor gyorsan, 
nagyobb mennyiségű fűtőanyagra lehet szükség, olyankor célszerű 
a cseppfolyós  földgázzal kiegészíteni a szükségleteket. 
 

További 
információk 
 
 
https://www.euracti
v.com/section/ener
gy-
environment/news/
eu-clarifies-fossil-
fuel-stance-no-
lock-in-into-natural-
gas/ 
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Megújulnak a buszok a Volán járatokon 
 
Az Európai Beruházási Bank és a Volán Buszpark kft. 47 millió eurós 
hitelszerződést írt alá, amelyből biztonságosabb és környe-
zetbarátabb autóbuszok futhatnak majd a magyar utakon. Ez a 
szerződés az első részlete egy összesen 140 millió eurós hitel-
keretnek, amiből négy év alatt összesen 3200 autóbuszt vásárolhat 
majd a Volán. Ezzel a buszpark közel felét sikerül korszerűsíteni, és 
38 százalékkal csökken majd a volánbuszok széndioxid kibocsátása. 
Városi közlekedésre 450 alternatív üzemanyaggal közlekedő buszt 
használnak majd, ami jelentősen csökkentheti a városok levegőjének 
szennyezettségét. Magyarországon az autóbuszközlekedésnek foko-
zott jelentősége van, mert a települések kétharmada csak közúton 
érhető el. A Volán éves forgalma ezért is magas: 2018-ban 700 millió 
ingázó utast szállítottak.  
 

További 
információk: 
 
 

https://www.eib.or
g/en/press/all/202
0-024-investment-
plan-commuters-
in-hungary-to-
enjoy-safer-more-
comfortable-and-
eco-friendly-
buses-as-eib-
lends-eur-47m-to-
volan 
 

HÍREK 
 

 
Valóban egységes mobiltöltőket akar az EP 

 
2009-ben még több, mint 30 féle töltő létezett a mobiltelefonokhoz - 
egy korábbi uniós intézkedés miatt mára már csak három fajta 
maradt, viszont még így is évi 50 ezer tonnára becsülik  a mobiltöltők  
elhasználódása miatt keletkező elektronikus szemetet. Ez tekintélyes 
részét képezi az EU-ban évente keletkező több, mint 12 millió tonna 
e-hulladéknak. Az Európai Parlament ebben a helyzetben azt várja a 
jogszabályokat előkészítő Európai Bizottságtól, hogy júliusra 
dolgozzon ki egy szigorúbb irányelvet, amellyel lehetővé válna az 
elektronikus hulladék mennyiségének csökkentése. Ezzel a fogyasz-
tók is jobban járnának, mert tartósabb mobiltöltőkhöz juthatnának, és 
nem kellene minden mobilkészülékkel együtt a töltőt is újra 
megvásárolni.  
 

További 
információk: 
 

https://www.europarl
.europa.eu/news/hu/
press-
room/20200128IPR
71205/az-ep-nyarra-
kotelezo-
szabalytervezetet-
var-az-egyseges-
toltovel-
kapcsolatban 
 

Lassul a munkaerő mobilitás növekedése 
 

Többen dolgoznak külföldön, mint korábban, de a növekedés már nem 
akkora, mint az előző években – ez derül ki a 2019-es európai mobilitási 
jelentésből. Összesen 17,6 millió élnek másik országban, de közülük 
csak 12,9 millióan aktív korúak (20-64 év közöttiek). A jelentés 2018-as 
adatok alapján azt jelzi, hogy a munkavállaló korú uniós polgárok száma 
3,4 százalékkal nagyobb az előző évi, 2017-es számoknál, és ez kisebb 
növekedést mutat, mint a megelőző években. A számok alapján az 
összes uniós munkavállaló 4,2 százaléka dolgozik másik tagállamban, 
és népességarányosan a legnagyobb „küldő országnak” Litvánia, 
Románia, Horvátország, Lettország és Észtország számít. A legtöbb 
uniós munkavállalót Németország és az Egyesült Királyság fogadja (a 
teljes létszám felét), negyedük pedig a spanyolok, franciák vagy az 
olaszok vendégszeretetét élvezi. A külföldön töltött időszak egyébként 
rövidül, a dolgozók fele rendszerint csak 1-4 év közötti időre vállal 
munkát egy másik uniós országban. 

 
 

További 
információk: 
 
 

https://ec.europa.
eu/social/main.js
p?catId=738&lan
gId=en&pubId=8
242&furtherPubs
=yes 
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Szakadék a számítógépes bűnözés és a bűnüldözők 
között 

 
Kettős eredményt hozott az Eurobarométer legújabb felmérése, ami 
a számítógépes bűnözés hatásait vizsgálta. Az európaiak egyrészt 
jobban tisztában vannak azzal, hogy mire kell figyelniük annak 
érdekében, hogy ne váljanak ilyen bűncselekmények áldozataivá, 
másrészt azonban egyre kevésbé bíznak abban, hogy képesek 
biztonságban maradni az online térben: az internethasználók 59 
százaléka gondolja csak azt, hogy meg tudja magát védeni a 
támadásokkal szemben. Ez a szám 2017-ben még 71% százalék 
volt. A pozitív eredmény az, hogy növekszik a számítógépes 
bűnözéssel kapcsolatos tudatosság: a válaszadók 52 százaléka jól, 
vagy nagyon jól tájékozott a számítógépes bűnözés formáival 
kapcsolatban, szemben a 2017. évi 46%-kal. A kettős eredmények 
ismeretében a belügyi biztos, Ylva Johansson úgy fogalmazott: 
„Többet kell tennünk annak érdekében hogy az európaiak jobban 
tudatában legyenek a fenyegetéseknek, és többet tegyenek saját 
online biztonságuk érdekében. Nekünk pedig többet kell tennünk 
azért, hogy közelítsük a bűnözők képességeit és a bűnüldözők 
felkészültségét, mert a kettő között még szakadék tátong. Ez lesz 
az egyik jövőbeli prioritásunk.” 
 

További 
információk 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.e
u/commission/pres
scorner/detail/en/ip
_20_143 
 

Az 5G hálózatok biztonságáért 
 
Európa számára kulcsfontosságú, hogy a most kiépülő ötödik 
generációs mobilhálózatok biztonságosak legyenek, mert az 
egységes piac működése érdekében a technológiai szuverenitásnak 
érvényesülnie kell. Az 5G hálózatok sokkal gyorsabb adatátviteli 
sebességet nyújtanak majd, mint a már működő hálózatok, de a 
magasabb frekvencia miatt a hatótáv lecsökken, így sűrűbben 
telepített antennarendszerekre (magukban a használati eszközökben 
pedig több, apróbb antennára) van szükség, amelyeknek a 
működtetésében nagyobb szerepet játszanak a szoftverek, mint 
eddig. Ezek a hálózatok több milliárd, egymással összekapcsolt 
tárgyra és rendszerre terjednek ki, méghozzá olyan kritikus fontos-
ságú ágazatokban, mint az energiaipar, a közlekedés, a bankszektor 
és az egészségügy, továbbá érintik a bizalmas információkat 
továbbító ipari biztonsági rendszereket is. Kevésbé központosított 
architektúrájuk, egyre nagyobb antennaigényük és fokozott szoftver-
függőségük miatt azonban egyre több ponton válnak kívülről 
támadhatóvá. A kibertámadások elleni védekezéshez sokkal szigo-
rúbb rendszabályokra van szükség, mint eddig. Az Európai Bizottság 
ezért most ajánlásokat fogalmazott meg a tagállamok számára, 
akiknek április 30-áig meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, 
hogy mindenhol biztonságosan működjenek majd az 5G hálózatok. 
Az EU-ban eddig mintegy 1000 milliárd eurónyi beruházást fordí-
tottak az 5G-s technológiára (200 millió euró uniós támogatással), és 
az év végére unió szerte már 138 városban működnek majd a 
szupergyors hálózatok. 
. 

További 
információk: 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://ec.europ
a.eu/commissio
n/presscorner/d
etail/hu/ip_20_1
23 
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További információk:  
 
https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-
week-2020_en 

 

2020. június 1-5.  
 
EU Zöld Hét 2020  
Szervező: Európai Bizottság  
 
Helyszín: Brüsszel és tagállamok 

 

További információk: 
 
https://inspire.ec.europa.eu/conference20
20 
 

 

2020. május 12-15.  
 
Fenntartható digitalizáció  
 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Dubrovnik, Valamar Lacroma 
Hotel - konferenciaközpont 

További információk: 
 
https://retailday2020.eu/ 2020. március 4.  

 
Európai kiskereskedelmi nap  
Szervező: Forum Europe  
Helyszín: Thon Hotel EU, Rue de la Loi 
75, 1040 Brüsszel 

 

További információk:  
 
https://eusew.eu/ 2020. június 22-26.  

 
Fenntartható Energia Hét 2020 - 
EUSEW  

Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Brüsszel és tagállamok 

 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 
 

https://www.covenantofmayors.eu/new
s-and-events/events/upcoming-
events/2267-covenant-of-mayors-
investment-forum.html 

2020. február 18-19.  
 
Polgármesterek Konventje, 
Befektetési Fórum  
Szervező: európai intézmények  
Helyszín: Crown Plaza Hotel, Brüsszel 
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Európai vállalkozói régió díj - 2021  
 
Az Európai vállalkozói régió (EVR) díjat azok az uniós régiók kaphatják meg, amelyek 
kiemelkedő és innovatív vállalkozáspolitikai stratégiával rendelkeznek. A díjat az 
Eurochambres, az SME United, az EURADA és a Social Economy Europe hozta létre 
az Európai Bizottsággal közösen. A díjra a leghitelesebb, legelőremutatóbb és 
legígéretesebb cselekvési tervet kidolgozó régiók pályázhatnak. A régiók mérete nem 
számít, az a fontos, hogy politikai hatáskörrel rendelkezzenek a vállalkozáspolitika 
területén. A régió fogalmába a tagállamok minden uniós területi egységét - a 
településeket és a városokat, valamint a jogi személyiséggel rendelkező határokon 
átnyúló térségeket, például EGTC-ket és eurorégiókat is – beleértik. A 2020. évi EVR-
díjat a következő régiók nyerték el: Gdańsk/Pomeránia régió (Lengyelország), 
Göteborg régió (Svédország) és Navarra régió (Spanyolország). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Közbeszerzési pályázatok  
 
Csaknem 30 ezer közbeszerzési pályázati felhívás érhető el az EU tagállamaiból, 

valamint az uniós intézményekből: 

 

 

  

  
 
 
                                                                               

 

 

További információk: 
 
https://cor.europa.eu/hu/engage/Pages/e
uropean-entrepreneurial-
region.aspx?utm_source=SharedLink&ut
m_medium=ShortURL&utm_campaign=
EER2020 

Határidő:  
2020. március 31. 

 

További információk: 

 
https://ted.europa.eu/TED/browse/brow
seByBO.do 
  
 

Határidő: folyamatos      
 

 

 
PÁLYÁZAT 

https://cor.europa.eu/hu/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
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https://cor.europa.eu/hu/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?utm_source=SharedLink&utm_medium=ShortURL&utm_campaign=EER2020
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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 innovációs ötletük nagyobb 

léptékűvé alakítása érdekében, továbbá mentoring szolgáltatást is igénybe vehetnek.  

 

 

 

 
 

Intézkedések a szociális vállalkozások pénzügyi piacának 
fejlesztésére  

 

A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a szociális pénzügyi piac fejlődéséhez azáltal, 

hogy pénzügyi eszközöket tervez és indít a szociális vállalkozások számára, és ezzel 

egyidejűleg a szociális vállalkozások körében hatékony keresletet generál, fejlesztve 

„befektetési készségüket”. 

 

 

 

 

Innovatív, természetes megoldások a szénsemleges városokért     
és a jobb levegőminőségért  

A pályázatban megvalósított tevékenységeknek fel kell mérniük a természeten alapuló 

megoldások különböző szerkezeteinek és konfigurációinak közvetlen és közvetett 

hozzájárulását a légszennyezés elleni küzdelemhez, a városi környezet allergizáló 

hatásának csökkentéséhez, továbbá az üvegházhatású gázok és más levegőben levő 

szennyező anyagok kibocsátásának enyhítéséhez a városokban, beleértve a jövőbeni 

klimatikus változások forgatókönyveit. 

 

 

Határidő: 2020. november 30. és október 
31.      
 

További információk: 
 
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/1626 

Határidő: 2020. március 31.  
 

 

További információk: 
 
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/3129 

Határidő: 2020. szeptember 3. 
 

 

További információk: 
 
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/2984 
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https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2984
https://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2984


 

 

      

 
A britek nem számolják fel gazdasági kapcsolataikat 

Európával  
 
 

Az európai kamarai szövetség, a 20 millió vállalkozót képviselő 
EUROCHAMBRES a brexit napján kiadott közleményében sajnálkozását 
fejezte ki amiatt, hogy a britek elhagyták az Európai Uniót, és egyben 
felszólították a politikai vezetőket, hogy egyértelműen foglaljanak állást 
az EU és az Egyesült Királyság jövendőbeli kapcsolatrendszeréről, 
határozott, világos mandátumot fogalmazzanak meg a tárgyalásokra 
annak érdekében, hogy az év végéig tartó átmeneti időszak lejártakor ne 
legyen szükség vészforgatókönyvekre. 
 

 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

Szomorú nap a mai az európai üzleti világ számára, hiszen egy régi barát és 

partner hagyja el az európai politikai családot – fogalmazott a brexit napján 

Christoph Leitl, az EUROCHAMBRES elnöke. – De ez nem azt jelenti, és nem is 

jelentheti, hogy az Egyesült Királyság minden gazdasági kapcsolatot felszámol 

Európával, - tette hozzá. 

A kamarák szerint most arra van szükség, hogy a december végéig tartó átmeneti 

időszakban – amelyben a gyakorlatban szinte nem is lesznek érzékelhető  változások 

– mindkét fél tartsa magát az eddigi szabályokhoz, mert csak így lehet elkerülni az 

átállás esetleges zökkenőit. 

Nincs vesztegetni való időnk – jelentette ki határozottan Christoph Leitl. – Az 

uniónak és a briteknek is egyértelmű felhatalmazásra van szükségük a saját 

céljaikat illetően, mert ezzel a minimálisra csökkenthető a bizonytalanság a 

vállalkozások számára a Csatorna mindkét oldalán, - hangsúlyozta az 

EUROCHAMBRES elnöke. 

A tárgyalásoktól a kamarák azt várják, hogy az eddigi szabályozók közül néhány 

kulcsfontosságú intézkedés továbbra is maradjon fenn: ne enyhüljenek például az 

állami támogatással kapcsolatos rendelkezések, annak érdekében, hogy mindkét fél 

vállalkozásai számára azonos legyen a feltételrendszer. 



 

 
 
 
 
 
 
Az Egyesült Királyság ragaszkodik ahhoz, hogy a kétoldalú kapcsolatokról az év 

végéig le kell zárni a tárgyalásokat, és az új megállapodás 2021 januárjától már 

érvénybe is lépne. Ez megfeszített munkát kíván, különösen akkor, ha tudjuk, hogy a 

tagállami ratifikáció akár több hónapot is igénybe vehet. A tárgyalás ugyan egy 

alkalommal meghosszabbítható (12-24 hónappal), de a hosszabbítási szándékot már 

június végéig jelezni kell, és mindkét félnek hozzá is kell járulnia. Éppen ezért az 

európai kamarák nevében Christoph Leitl azt hangsúlyozta, hogy „egy elsietve 

megkötött megállapodás működésképtelennek bizonyulhat a gyakorlatban az 

üzleti világ és különösen a kisvállalkozások számára.” 

 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 

További információk: 
 
http://www.eurochambres.eu/
DocShare/docs/1/CJPPCHJ
DMPDOHFKAHPDAHCMNP
DBYAY434L5I41YD6N4J/EU
ROCHAMBRES/docs/DLS/2
00131_-
_ECH_Press_Release_Euro
pean_Chambers_call_for_cla
rity_as_the_UK_leaves_the_
European_Union-2020-
00010-01.pdf 

Az Európai Unió (EU) az Egyesült Királyság (UK) legnagyobb gazdasági-
kereskedelmi partnere (2018) 
     
UK export az EU-ba 291 mrd GBP  (a teljes UK export 45 %-a) 
UK import az EU-ból 357 mrd GBP (a teljes UK import 53 %-a) 
 
Forrás: House of Commons Library (Brit Alsóház Könyvtára) 
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