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A hírlevél tartalmából
Akár 1000 milliárd eurót is meghaladó Újjáépítési Alappal is bővülhet a következő
hét éves uniós költségvetés. A részleteket a Bizottság május elejére dolgozza ki.
Brüsszeli jóváhagyás – 350 milliárd forintot fordíthat a strukturális alapokból
vállalati támogatásra a magyar kormány, a kutató-fejlesztő munkahelyek
megtartására pedig 31,5 milliárd forint költségvetési forrás juthat.
Közel 60 millió munkahelyet veszélyeztet a koronavírus-járvány – a McKinsey
gazdaságelemző intézet értékelése szerint.
Adatvédelmi aggályok – a járvány idején népszerűvé vált kontaktuskövető
okostelefonos applikációk adatainak felhasználását is szabályozza az EU.
Nyári szabadság okosan – megtanul együtt élni a járvánnyal, és inkább belföldi
nyaralást tervez az európaiak többsége.
Európa „halálos függőségben” Kínától és Indiától – stratégiai változásra van
szükség.
FÓKUSZBAN EURÓPA: az EUROCHAMBRES levélben sürget intézkedéseket a
válság hatásainak enyhítésére.
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További
információk:

https://www.euracti
v.com/section/econ
omy-jobs/news/euleaders-agreeplans-forunprecedentedstimulus-againstpandemic/

Kis lépés vagy nagy lépés?
Kis lépés a tagállamoknak, nagy lépés az Európai Uniónak? Vajon össze
lehet-e így foglalni az állam- és kormányfők április 23-i virtuális
csúcsértekezletén történteket? Nézzük, mi is történt: a vég nélküli vitákat
elkerülendő, záródokumentum helyett „elnöki konklúzió” született,
amiben ott szerepel, hogy „szükséges és sürgős” létrehozni egy
Újjáépítési Alapot a koronavírus-járvány hatásainak ellensúlyozására. És
ez valóban nagy lépésnek számít az unió történelmében. Ugyanis az
Európai Bizottság (amely a részletek kidolgozására május 6-áig kapott
időt) várhatóan hitelfelvevőként jelenik meg a nemzetközi pénzpiacon
(ami AAA adósbesorolása miatt kedvező feltételeket jelent), és a
megszerzett összegből létrehozza a járvány hatásait ellensúlyozó
Újjáépítési Alapot, amely a hét éves költségvetés (MFF) forrásait
kiegészítve segíti majd a gazdaság újraindítását. A hitelfelvétel mögött
az MFF jelenti majd a garanciát a maga ezer milliárd eurót közelítő
főösszegével. Ez azért nagy lépés, mert ezzel az Európai Unió átlépte
saját árnyékát (ugyanis saját céljai finanszírozására hitelt még nem vett
fel a pénzpiacon), de valójában kis lépés, hiszen semmilyen részlet nem
ismert, azok majd csak május elején, a Bizottság javaslatából derülnek
ki. Márpedig tudjuk, hogy az ördög a részletekben rejlik. Nem lényegtelen
részlet, hogy mekkora is lesz az alap „tűzereje”, azaz mennyi lesz benne
a pénz (a kiszivárgott hírek néhány száz milliárd eurótól 2000 milliárd
euró fölötti összegig terjednek). Hogyan férhetnek hozzá a pénzhez a
tagállamok: hitelt kaphatnak belőle (kedvezőbb feltételekkel, mintha ők
maguk vennék fel a pénzpiacon), vagy vissza nem térítendő támogatást?
(Emellett kardoskodnak a franciák, olaszok, spanyolok, görögök és
portugálok, azaz a déliek, a fukaroknak nevezett északiakkal: hollandokkal, svédekkel, osztrákokkal, dánokkal szemben.) Kapcsolandó-e
mellé önrész, és mennyi? Ha vissza nem térítendő támogatás érkezik az
alapból, akkor annak forrását, a Bizottság által felvett hitelt ki fizeti
vissza? Van olyan elképzelés, hogy erre az új költségvetés új saját
bevételi forrásokat vezetne be (például a CO2 kibocsátás-kereskedelem
bevételének egy részét, vagy az újra nem hasznosított műanyagok után
fizetendő „plasztikadót”), de ezekről már nagy viták folytak a kudarcba
fulladt februári rendkívüli költségvetési csúcsértekezleten is, és nem volt
egyetértés. „Ördögi részlet” még, hogy mire is lehetne fordítani az
alapból származó pénzeket? Miután az olaszok április elején az
Eurocsoport pénzügyminiszteri ülésén elérték, hogy az ESM-ből
(Európai Stabilitási Mechanizmus) létrehozott 240 milliárd eurós
válságkezelési alapot a koronavírussal „közvetve vagy közvetlenül”
összefüggő károk enyhítésére (vagyis szinte bármire) fel lehet használni,
valószínű, hogy az új „innovatív pénzügyi instrumentum”-ként emlegetett
Újjáépítési Alapnál sem mennének bele szigorúbb megkötésekbe. Végül
ne feledjük, hogy egy másik „nagy lépés” is megtörtént az immár
negyedik videocsúcson: egyetértés jött létre arról, hogy a következő
költségvetés tagállami befizetései magasabbak lehetnek: az első 2-3
évben a nemzeti jövedelem (GNI) 2 százalékáig, a többi költségvetési
évben pedig 1,2 százalékáig terjedhetnek – ez a „fukar”-ként emlegetett
tagállamok részéről jelentős elmozdulás.
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500 milliárd euró még biztosan kell
Az eurozóna bankmentő alapjának (Európai Stabilitási
Mechanizmus, ESM) ügyvezető igazgatója szerint még legalább
500 milliárd euróra lesz szüksége az európai gazdaságnak, hogy
megkezdhesse a kilábalást a válságból – ha a járvány csillapodása
ezt lehetővé teszi. Klaus Regling az olasz Corriere della Sera című
lapnak nyilatkozva beszélt arról, hogy az április elején már
elfogadott 540 milliárdos csomagon túl további jelentős pénzeket
kell majd pumpálni a gazdaságba. Véleményével nincs egyedül, és
bár a nagyságrendet illetően is vannak eltérések, a szakértők (és
politikusok) leginkább abban nem értenek egyet, hogyan is lehetne
hozzájutni ezekhez a forrásokhoz. Regling azt mondta, hogy meg
kell vitatni, milyen új eszközöket lehetne ehhez igénybe venni, de
nem szabad megfeledkezni a meglévő lehetőségekről, például az
Európai Bizottságról és az uniós költségvetésről. „Az újragondolt
európai pénzeszközökkel ugyanis túl sokáig tarthat az Európai Unió
egyben tartása” – mondta az uniós pénzintézet vezetője.

További
információk:
https://www.eura
ctiv.com/section/
economyjobs/news/esmchief-europeneeds-at-leaste500-billionfrom-euinstitutions-forrecovery/

Magyar válságkezelést támogat Brüsszel

További
információk:
https://ec.europa.
eu/commission/pr
esscorner/detail/h
u/ip_20_684

Az uniós költségvetés strukturális alapjából kapott pénzből egy
milliárd euróval (350 milliárd forinttal) támogathatja Magyarország a hazai vállalkozásokat a koronavírus járvány gazdasági
kárainak elhárításában. Az uniós forrásokat az Európai Bizottság
március 19-én elfogadott ideiglenes keretprogramja szerint lehet
felhasználni. A keret az állami támogatásokra ez év december
végéig kevésbé szigorú szabályokat állapít meg, mint általában:
a vállalkozásokat 800 ezer euró, az agráriumban működő
cégeket 100 ezer euró, a halászati-akvakulturális vállalkozásokat
pedig 120 ezer euró támogatásban lehet részesíteni, de
fordítható a pénz más likviditási támogatásra is. „Az 1 milliárd
eurós magyar program az európai strukturális alapokból
finanszírozott közvetlen támogatásokon, kölcsönökön és
tőkebefektetési intézkedéseken keresztül segíti a magyar
vállalkozásokat” – mondta Margrethe Vestager, versenypolitikát
felügyelő biztos, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke.

Bértámogatás kutatóknak
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További
információk:

https://ec.europa.
eu/commission/pr
esscorner/detail/h
u/ip_20_695

31 és fél milliárd forintos magyar bértámogatási programra bólintott
rá Brüsszel. A mintegy 88 millió eurós összegből a koronavírus által
érintett ágazatokban dolgozó kutatók és fejlesztők munkahelyeinek
megtartását lehet segíteni. A kormány a programból finanszírozza
a vállalkozások bérköltségét, mert máskülönben a járvány miatt a
kutatókat és fejlesztőket az érintett cégek elbocsátanák. A magyar
költségvetési pénzből folyósított programot az állami támogatásokra vonatkozó szabályok miatt kellett elfogadtatni az Európai
Bizottsággal. Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős
ügyvezető alelnök a program kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a
munkahelyek fenntartása az innovatív ágazatokban rendkívül
fontos, hogy az európai gazdaság a válság után újra erős lábakon
állhasson. Mint mondta, a Bizottság együtt kíván működni a
tagállamokkal annak érdekében, hogy az ilyen támogatások az
uniós szabályokkal összhangban történjenek. A magyar
szabályozás ellen azért nem emelt kifogást a Bizottság, mert a
költségvetési támogatás az uniós előírásoknak megfelelően nem
haladja meg a bérköltségek 80 százalékát, és a program maximum
12 hónapig tarthat.

Közel 60 millió munkahely veszélyben
Megduplázódhat a munkanélküliség Európában a koronavírus-járvány
miatt – állítja a McKinsey elemző intézet, amely szerint összességében
minden negyedik, versenyszférában dolgozó munkavállalót érinthet a
válság. Az érintettek között ott vannak azok is, akiknek „csak”
munkaidejüket rövidítették le, a munkanélküliség azonban a legpesszimistább forgatókönyv szerint akár 11,2 százalékot is elérhet
jövőre, és a foglalkoztatottság csak 2024-re állhat vissza a válság előtti
szintre. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése az eurózónára 7,5
százalékos gazdasági visszaesést prognosztizál, 10,4 százalékos
munkanélküliség mellett, a Financial Times pedig olyan gazdasági
elemzőkre hivatkozik, akik a dél-európai országokban kétszámjegyű
munkanélküliséget várnak. Spanyolország, Görögország és Olaszország még el sem érte a 2008-as válság előtti gazdasági teljesítményt, amikor a koronavírus-járvány lecsapott. Ráadásul ezekben
az országokban a legnagyobb az idegenforgalom részesedése a
gazdaságban, sok-sok kis- és középvállalkozással, és az ott dolgozók
munkahelyei különösen kockázatosnak számítanak egy ilyen
válságban. A McKinsey adatai szerint a 24 éves kor alattiak álláshelyei
kétszer akkora veszélyben vannak, mint a 25-54 éves korosztályé. A
veszélyeztetett munkahelyek kétharmada a kkv-knál van, és a
kockázatos állásokban lévők 80 százalékának nincs felsőfokú
végzettsége. A válság kezelése a politika számára sem egyszerű,
hiszen nincs, nem is létezik gyakorlati tapasztalat arra, mi a teendő egy
ilyen járvány során – mondják a McKinsey szakértői: senki nem tudja,
mi történik, ha újranyitnak egy boltot, és beindul a forgalom – lehet,
hogy egy korán meghozott ilyen döntés épp a járvány ismételt
terjedését gyorsítja fel.

További
információk:

https://www.eur
activ.com/sectio
n/economyjobs/news/mcki
nsey-predictsnear-doublingofunemploymentin-europe/

Járvány és adatvédelem
Kulcsszerepet játszhatnak a Covid19 járvány visszaszorításában azok
az okostelefonokon futó alkalmazások, amelyek segítségével
visszakereshető, hogy ki-kivel tartott kapcsolatot, és eközben
érintkezhetett-e esetleg valakivel, akiről később kiderült, hogy fertőzött
volt. Az ilyen alkalmazások az Európai Bizottság szerint segíthetik a
fizikai távolságtartást előíró intézkedések fokozatos megszüntetését,
de teljes mértékben meg kell felelniük az uniós adatvédelmi
szabályoknak - közölte a brüsszeli testület. Az alkalmazások önkéntes
használata kiegészítheti az érintkezések manuális nyomon követését,
és segíthet megszakítani a vírus fertőzési láncát. Az alkalmazást
európai konzorcium fejleszti, így a főszerep az övék, mondta egy belga
lapnak Margrethe Vestager, a Bizottság versenypolitikát felügyelő
ügyvezető alelnöke, de a háttérben, a működtetésben jut majd szerep
az amerikai technológiai óriásoknak, a Google-nek és az Apple-nek is.
Adatvédelmi szempontból azt tartja fontosnak a Bizottság, hogy az
érzékeny adatok minél nagyobb hányadát a felhasználónál maradó
„okos” eszközön kell tárolni, és azoknak az adatoknak a felhasználását,
amelyek egy központi szerverről visszakereshetők, pontosan
dokumentálni kell. A világ legszigorúbb adatvédelmi szabályozásával
rendelkező Európai Uniótól jelentősen eltér a járványon javarészt már
túljutott ázsiai országok gyakorlata, ahol az érzékeny adatok döntő
hányadát a hálózatok központi számítógépein tárolják.

HÍREK

További
információk:
https://www.eur
activ.com/secti
on/digital/news/
eu-sayscoronavirustracking-appsshould-avoidstoring-dataon-servers/

VDL „okos” nyári szabadságra készül

További
információk:
https://www.eurac
tiv.com/section/all
/short_news/eucommissionchief-is-nowpositive-aboutsmart-summerholidays/

A helyzet hétről-hétre változik – erre lehet következtetni abból, hogy
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (akit a brüsszeli
zsargonban röviden VDL-ként emlegetnek), április közepén és
végén másképp nyilatkozott arról, milyen nyári szabadság elé
nézhetnek az európai polgárok. Április 14-én a német Bildnek még
azt mondta, a helyzet teljesen bizonytalan, senki nem tudja
megmondani, mi is történhet a járvánnyal július-augusztusra, így ő
senkinek nem tanácsolná, hogy szállodát foglaljon arra az
időszakra. Később már biztatóbb mondatokat fogalmazott meg a
portugál SIC televíziónak: „Úgy látom, valamelyest megtanulunk
együtt élni a vírussal” – mondta, és bizakodott, hogy „meg fogjuk
találni az okos megoldásokat arra, hogy kicsit másfajta higiéniai
intézkedésekkel, nagyobb távolságtartással, de legyen mégis nyári
szabadságunk.” Az idegenforgalmi szakma már márciusban felhívta
Brüsszel figyelmét arra, hogy tenni kell valamit a járvány okozta
károk enyhítésére, mert az ágazatnak havonta 1 milliárd euró
veszteséget kell elkönyvelnie. Olaszország helyzete különösen
súlyos: csak a májusig terjedő időszakban várhatóan 7,4 milliárd
eurós bevételtől esik el. Az előrejelzések szerint a legvalószínűbb
nyári forgatókönyv az lesz, hogy az emberek elsősorban a belföldi
nyaralásokat választják majd, ami mögött az a (nem feltétlenül
helyes) lélektani hatás is keresendő, hogy a külföldi turistákra
sokhelyütt mint potenciális vírushordozókra tekintenek.
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Európa „halálos függősége” Kínától, Indiától

További
információk:

https://www.euracti
v.com/section/chin
a/news/jourovaslams-europesmorbiddependency-onchina/

Radikális változásra van szükség, és meg kell szüntetni Európa
„halálos függőségét” Kínától és Indiától – hangoztatta egy
televíziós vitaműsorban az igazságügyet felügyelő cseh biztos,
Vera Jourová. A politikus a gyógyszeripar és az orvosi eszközök
tekintetében meglévő európai függőség miatt kelt ki magából
felháborodottan az egyik cseh televíziós vitaműsorban. „Ezeket
az ellátási láncokat felül fogjuk vizsgálni, a beszerzési forrásokat
szélesíteni fogjuk, és a lehető legtöbb dolgot Európában kellene
előállítani” – mondta Vera Jourová. – „Ezt a kemény leckét
megtanultuk” – tette hozzá. Az Európai Bizottság a hónap
végére, hírlevelünk zárása utánra ígérte – az április 23-i
videocsúcs útmutatásait követően véglegesített új hét éves
költségvetési tervezet bemutatását, amelyben Jourová szerint
már megfogalmazzák az elképzeléseket az említett „függőség”
felszámolására is.

Megszűnik a szénenergia Ausztriában
A fűtési szezon végén Ausztria bezárta utolsó széntüzelésű
erőművét, amely a Stájerországban lévő Mellach egyik távfűtő
központját látta el energiával. Az osztrák klímavédelmi miniszter,
Leonore Gewessler az intézkedés kapcsán azt mondta, hogy
2030-ra teljesen zöld energiaforrásokra állítják át a
villamosenergia termelést Ausztriában. Az Európai Unióban
eddig Belgium volt az egyetlen ország, ahol sikerült felszámolni
a szénalapú energiatermelést, Ausztria csak a második. Persze
a siker nem teljes, ugyanis az egyik acélipari nagyvállalat, a
Voestalpine Linzben még működtet egy óriáskemencét, amiben
szenet égetnek, és az a létesítmény Ausztria legnagyobb
széndioxid kibocsátója. Az európai országok egyébként sorra
tervezik, hogy bezárják szénalapú erőműveiket - 2025-ig hét
ország tervez ilyen lépést: 2022-ben Franciaország és
Svédország, 2023-ban Szlovákia és Portugália, az Egyesült
Királyság 2024-ben, majd Írország és Olaszország pedig 2025ben. Németország csak 2038-ra tervezi, hogy leállítanak minden
szénerőművet.

További
információk:

https://www.eura
ctiv.com/section/
electricity/news/
austriabecomessecond-eucountry-to-exitcoal/

ESEMÉNYEK
Figyelem! Az előző számainkban jelzett események közül
többet töröltek a szervezők a koronavírus-járvány miatt.
Ha regisztráltak, kérjük ellenőrizzék,
hogy megtartják-e a rendezvényt!
További információk:

2020. június 1-5.
EU Zöld Hét 2020
Szervező: Európai Bizottság

https://ec.europa.eu/info/events/eugreen-week-2020_en

Helyszín: Brüsszel és tagállamok

További információk:

2020. június 22-26.

https://eusew.eu/

Fenntartható Energia Hét 2020 EUSEW
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és tagállamok

További információk:

2020. szeptember 7-8.
Kutatás és innováció: a makrogazdasági
modellek határainak tágítása

https://ec.europa.eu/info/events/movingfrontier-macroeconomic-modellingresearch-innovation-2020-sep-07_en

Helyszín: Covent Garden, Brüsszel,
Place Rogier 16

További információk:

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

Helyszín: Brüsszel, Rue de la Loi,
Charlemagne épület

https://ec.europa.eu/info/events/internati
onal-product-safety-week-2020-2020oct-27_en

PÁLYÁZAT

Európai védelmi ipari fejlesztési program: a 2020. évi felhívások
Összesen több mint 160 millió eurós költségvetéssel 12 olyan kategóriát fednek le,
amelyek kritikus fontosságú képességek iránti igényeket tükrözik. A Bizottság olyan
vegyi, biológiai, radiológia és nukleáris (CBNR) egészségügyi ellenintézkedések
tervezésére, prototípus-készítésére és tesztelésére – például megelőző és
gyógyászati célú immunterápiára – vonatkozó projektjavaslatokat vár, amelyek
hasznosnak bizonyulhatnak az olyan jövőbeli világjárványok okozta válságok kezelésében, mint amilyennel ma Európa és a világ szembenéz.

Határidő:
2020. december 1.

További információk:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportu
nities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCode
s=1;statusCodes=31094501,31094502;pro
gramCode=EDIDP;programDivisionCode=n
ull;focusAreaCode=null;crossCuttingPriority
Code=null;callCode=Default;sortQuery=ope
ningDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;t
opicListKey=topicSearchTablePageState

Kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása a
Horizon 2020 program keretében
A kkv-eszköz pályázat keretében nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező
kis- és középvállalkozások támogatása valósul meg, olyan új termékek,
szolgáltatások és üzleti modellek kifejlesztése és piaci bevezetése érdekében,
amelyek elősegíthetik a gazdasági növekedést. A technológiai, üzleti és pénzügyi
szakértők multinacionális paneljei által végzett alapos értékelést követően csak a
legmeggyőzőbb és legkiválóbb pályázatok finanszírozására kerülhet sor. A
kiválasztott cégek nemcsak a támogatást nyerik el, de üzleti coaching
szolgáltatásban is részesülnek.

Határidő: 2020. november 30. és
október 31.

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

Közbeszerzési pályázatok
Csaknem 30 ezer közbeszerzési pályázati felhívás érhető el az EU tagállamaiból,
valamint az uniós intézményekből:

Határidő: folyamatos

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

Innovációs projektek felgyorsítása – Fast Track to Innovation (FTI)
A „Fast Track to Innovation” pályázati felhívás keretében viszonylag érett, áttörést
jelentő új technológiák, koncepciók, folyamatok és üzleti modellek fejlesztése kerül
támogatásra, amelyek esetében új piac kialakításához, illetve szélesebb körű
elterjedésükhöz már csak egy utolsó fejlesztési szakasz megvalósítására van
szükség. A pályázó konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból
vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.
Határidő: 2020. október 27.

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

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. szeptember 3.

További információk:
https://www.palyazatokmagyarul.eu/com
petition/detail/2984
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Kívánságlista – a válságból való kilábalás
megkönnyítésére
Négy uniós biztos és a 27 EU-tagállam kereskedelmi miniszterei
kapták meg azt a levelet, amelyben Christoph Leitl elnök és Arnaldo
Abruzzini vezérigazgató foglalja össze az EUROCHAMBRES javaslatait arról, milyen politikai és gazdasági lépésekkel lehetne elősegíteni a válságból való kilábalást. Az egyik fontos megállapítás, a
stratégiai fontosságú termékek európai gyártásának elősegítése azóta
már az uniós vezetők videokonferenciáján is támogatást kapott.

Az európai kamarai szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a mostani válságban
jobban visszaesik a világkereskedelem, mint a 2008-as pénzügyi összeomlás idején,
így elsőbbséget kell, hogy élvezzenek azok az intézkedések, amelyek a globális
kereskedelmi forgalom fenntartását, az ellátási útvonalak hozzáférhetőségét, az
exportlehetőségek megőrzését, és a termelés fenntartásához szükséges import
alapanyagok behozatalának biztosítását szolgálják. A jelenlegi egészségügyi
válsághelyzetben különös figyelmet kell fordítani az orvosi berendezések, az
egészségügyi ellátáshoz szükséges felszerelések, valamint a gyógyszeripar
működéséhez szükséges alapanyagok és termékek ellátásának folyamatosságára.
Az EUROCHAMBRES elismeri, hogy válsághelyzetben indokolt lehet transzparens,
megkülönböztetéstől mentes, arányos és időben korlátozott szükségintézkedések
bevezetésére, de figyelni kell arra, hogy az újonnan bevezetett vámok, adók,
kereskedelmi korlátozó intézkedések ne veszélyeztessék a koronavírus elleni
küzdelmet. Hozzáteszik: az egyes országok érdekeinek védelme ne vezessen
protekcionista intézkedésekhez.
Felhívják a figyelmet arra is, hogy az Európai Unió, mint a világ legnagyobb
humanitárius segélyező szervezete továbbra is segítse a járvány által leginkább
veszélyeztetett térségeket, elősorban Afrikát.
A levél megfogalmaz konkrét, középtávú javaslatokat is:
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a G20 országcsoport hirdessen moratóriumot új adók, közbeszerzési
korlátozások bevezetésére,
legyen vámmentes a gyógyszerkereskedelem,
biztosítani kell a szabad áruforgalmat az Európai Unióban, fenn kell tartani a
„szabad sávok” gyakorlatát az ideiglenesen lezárt határokon,
meg kell őrizni a kereskedelmi útvonalak működőképességét és
gazdaságosságát (a jelenlegi kapacitásgondok ugyanis árfelhajtó hatásúak,
és akadályozhatják az európai export újraindulását),
az egészségügyi védőfelszerelések exportellenőrzését a külső határokon
minimálisra csökkenteni, az egységes piacon belül pedig eltörölni,
az EFTA, az Egyesült Királyság, a társult országok, a partnerországok a
lehető legnagyobb mértékben legyenek részesei a járványügyi
védekezésnek,
export-import ügyintézésnél legyen teljesen elektronizált adatcsere a
vállalkozások és a vámhatóságok között,
a vámhatóságok tanúsítsanak toleráns magatartást, ha a szabályok be nem
tartása a járvány következményének tekinthető (különösen kkv-k esetében),
a külső határokon a két ország hatóságai tartsanak közös vámellenőrzést az
időveszteségek mérséklése érdekében,
az EU lépjen fel határozottan a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
ellen, ellenőrizzék fokozottabban az import termékek minőségét,
előrelépésre van szükség a WTO-val folytatott tárgyalásokon az ekereskedelem globális, megkülönböztetésmentes szabályozásáról.

További információk:
http://www.eurochambres.eu/DocShare/
docs/1/PNHMFAABMBHMFMNJMOAIC
FKIODVOHT4O4C5T4T4PA66N/EURO
CHAMBRES/docs/DLS/Letter_to_EC_C
ommissioners__EUROCHAMBRES_Position__International_Ramifications_of_the_Co
rona-crisis-2020-00036-01.pdf

Ha a továbbiakban nem kívánja megkapni az MKIK EU
Hírlevelét, kérjük, hogy jelezze ezt a következő
elérhetőségen:
indept@mkik.hu

