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EU HÍREK
Innovatív projektek finanszírozásához a Bizottság 22 városnak nyújt támogatást
Az Európai Bizottság kihirdette az innovatív városfejlesztési tevékenységek keretében
meghirdetetett harmadik pályázati felhívás 22 nyertes városát. A díjazott városok között van
Budapest is az energiahatékony szociális lakások projektjével. A Bizottság egyúttal közzétette
a negyedik pályázati felhívást az innovatív városfejlesztési tevékenységek területén, amelyre
2019. januárig lehet pályázni. A nyertes városok kihirdetésére 2019 nyarán kerül sor. Az
Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében 92 millió euró áll rendelkezésre a városi
kihívásokra választ adó újszerű megoldások finanszírozására.

További információk

EU-AKCS új partnerségi megállapodás
Az EU és az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) államok csoportjának 79
országa megkezdte a tárgyalásokat az együttműködésük jövőjéről. A cél az, hogy
a jelenlegi partnerséget modern politikai keretté alakítsák, amely a fenntartható
fejlesztési célok teljesítésére irányul. Az EU és az AKCS-országok együttesen az
ENSZ tagállamainak több mint felét képviselik, és 1,5 milliárd embert egyesítenek.
A Cotonoui Megállapodás által szabályozott jelenlegi partnerség az EU és a
fejlődő országok között fennálló egyik legrégebbi és legátfogóbb együttműködési
keret, amely megállapodás 2020-ban hatályát veszti.

További információk
31 millió értékű hamis árucikk az EU határain
Az Európai Bizottság által közzétett legfrissebb számadatok szerint a vámhatóságok több
mint 31 millió, kereskedelmi árakon számítva 580 millió euró értékben foglaltak le hamis és
hamisított termékeket az EU külső határain 2017-ben. Összességében a legelterjedtebb
hamis árukategória az élelmiszereké, ezek a lefoglalt árucikkek teljes mennyiségének 24%-át
teszik ki. Ezután a játékok (11%), a dohánytermékek (9%) és a ruházati cikkek (7%)
következnek. Ami a szállítási módokat illeti, az összes lefoglalt árucikk 65%-a tengeri
útvonalon jutott be az EU-ba, általában nagy szállítmányok formájában. Az EU-ba bekerülő
hamis áruk továbbra is elsősorban Kínából származnak.

További információk
A klímaváltozás hatása Európában
Sokat halljuk, hogy a klímaváltozás káros hatással van nemcsak a környezetre, de az
emberi szervezetre és a gazdaságra is. De pontosan milyen változásokat idéz elő Európa
különböző tájain? Az Európai Parlament egy infógrafika ábrázolásával mutatja be a
klímaváltozás már megfigyelt és előre jelzett hatását a kontinenst különböző régiókra
osztva. Az adatok az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016-os jelentéséből
származnak. Az infógrafika szerint a klímaváltozás káros hatásai ugyan Európa minden
régióját érintik, de a változó éghajlat miatt néhány ország azonban profitálhat is belőle.

További információk
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EU HÍREK
Új limit az autók szén-dioxid-kibocsátására
Az autók és kisteherautók az európai szén-dioxid-kibocsátás mintegy 15%-áért
felelősek, amivel jelentősen hozzájárulnak a klímaváltozáshoz. Sőt, az autóipar az
egyetlen olyan ágazat, amelyben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása még
mindig magasabb az 1990-es szintnél. Az elmúlt évekre jellemző csökkenő tendencia
után tavaly 118,5 grammra emelkedett az új autók kilométerenkénti átlagos széndioxid-kibocsátása. Az Európai Parlament uniós támogatást biztosítana ahhoz, hogy
segítsék a gépjárműipar átállását a környezetbarát autógyártásra.

További információk
Az EBB 400 millió eurót biztosít magyarországi kohéziós projektekhez
Az Európai Beruházási Bank (EBB) alelnöke Budapesten négy különböző, összesen 400
millió euró értékű hitelmegállapodást, valamint egy tanácsadási megállapodást írt alá.
A négy megállapodás közül kettőhöz az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) –
az európai beruházási terv (más néven a Juncker-terv) pénzügyi pillére – nyújt
garanciát. A Budapest Bank – eszközeit nézve a nyolcadik legnagyobb magyarországi
bank – 25 millió eurós hitelt kap kedvező feltételek mellett abból a célból, hogy növelje
a kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatok
számára nyújtott hitelezés volumenét, különösen a vidéki területeken.

További információk
Hulladékgazdálkodás: díjat és adót is javasol az Európai Bizottság
A Világbank legfrissebb becslései szerint az évente keletkező hulladék mennyisége a
jelenlegi évi 2 milliárd tonnáról 2050-re 3,4 milliárd tonnára nő. Az Európai Bizottság
jelentése szerint 14 tagállam, köztük Magyarország esetében fennáll a veszély, hogy
nem fogja elérni a 2020-ra kitűzött 50 százalékos újrahasznosítási arányt a
háztartási hulladékok terén. A Bizottság ezen tagállamoknak olyan intézkedéseket
javasol a célkitűzések elérése érdekében, mint a hatékonyabb szelektív
hulladékgyűjtés és kiterjesztett gyártói felelősségi programok.

További információk
Budapest és Varsó megtámadta a kiküldött munkavállalói irányelvet a Bíróságon
A jogszabályt mindvégig kisebbségből ellenző magyar és lengyel kormány a múlt
héten az Európai Bírósághoz fordult jogorvoslatért. A két főváros abban bízik, hogy az
új jogszabály 2020-as kötelező végrehajtása előtt a luxembourgi bírók visszavonásra
kényszeríthetik a döntést. Az Európai Bizottság által eredetileg 2016-ban beterjesztett
új jogszabálytervezet szerint általános elvként ismerték el azt, hogy ugyanazért a
munkáért, ugyanazon a munkahelyen azonos javadalmazás jár a kiküldött
munkavállalóknak is, akik tehát az alapbéren felül a különböző juttatásokat és
bónuszokat is a helyi munkaerővel azonos mértékben élvezhetnék.

További információk
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Digitális és fenntartható gazdaság
Szervezők: Eurochambres, Európai Parlament
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne Épület, 170 rue de la Loi

NOV

Program, regisztráció és további információk
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Belső könyvvizsgálói szolgáltatások (IAS) éves konferencia
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne Épület, 170 rue de la Loi
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Program, regisztráció és további információk
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EuroPCOM 2018
Szervező: Régiók Bizottsága
Helyszín: további információk hamarosan
Program, regisztráció és további információk

Nemzetközi Termékbiztonság Hete 2018
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Albert Borschette Congress Center (CCAB), Rue Froissart 36
Program, regisztráció és további információk

Nyersanyag Hét 2018
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan
Program, regisztráció és további információk

A demokrácia Európában 2018 – kétnapos konferencia
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan
Program, regisztráció és további információk
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Európai Kereskedelempolitikai Napok 2018
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170

NOV

Program, regisztráció és további információk

30

Magas szintű konferencia az állami vállalatok beszámolási kötelezetttségeiről
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170

DEC

Program, regisztráció és további információk
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Díjátadó: Access City Award 2019
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170

DEC

5
6

EU Ipari Napok 2019
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: további információk hamarosan

MAJ

6
7

EU mezőgazdasági kitekintő 2018
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne épület, rue de la Loi 170
Program, regisztráció és további információk

FEB

Program, regisztráció és további információk

13
17

Program, regisztráció és további információk

EU Green Week 2019
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és számos uniós tagállam
Program, regisztráció és további információk
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PÁLYÁZATOK
Pályázati felhívás
Európai Szolidaritási Testület
Az Európai Szolidaritási Testület az Európai Unió új programja, amely szolidaritáshoz kapcsolódó projektek
megvalósítását teszi lehetővé a fiatalok és szervezetek számára. A fiatalok így aktívan részt vehetnek a
kihívást jelentő európai problémák megoldásában, miközben lehetőséget kapnak arra, hogy készségeiket
fejlesszék és értékes tapasztalatokra tegyenek szert.
2017 májusában az Európai Bizottság az Európai Szolidaritási Testület több mint 370 millió euró összegű
finanszírozására irányuló javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy 2020 végéig 100 000 fiatal vehessen
részt a Testület tevékenységeiben. A jelenlegi pályázati kiírás ennek első lépése. Az uniós költségvetésen belül
egy összesen 44 millió euró összegű előirányzat áll rendelkezésre a kiválasztott projektek fedezésére 2018ban.
Mely projektek támogathatók?
Önkéntességi és foglalkoztatási projektekben bármely olyan szervezet/intézmény részt vehet pályázóként vagy
partnerként, amely rendelkezik Minőségi Tanúsítvánnyal és egy EU-s tagországban lett regisztrálva. A
gyakornoki tevékenységek és a munkavállalás egyszerűsítését elősegítő projektekben kulcsszerepet
vállalhatnak a kereskedelmi és iparkamarák, mint a munkaerőpiac fontos szereplői.
Mi a „Minőségi Tanúsítvány”(Quality Label)?
Csak Minőségi Tanúsítvánnyal rendelkező szerveztek nyújthatnak be az Európai Szolidaritási Testület keretei
között önkéntes, illetve foglalkoztatási pályázatot. A Minőségi Tanúsítvány megszerzése pályázati úton
történik, amelynek benyújtása egész évben lehetséges. A tanúsítvány biztosítéka annak, hogy egy szervezet
garantálja a fiatal(ok) számára a szükséges feltételeket a részvételhez az Európai Szolidaritási Testület
alapelvei és céljai mentén.
A közzétett felhívás a projektek minden eddiginél szélesebb körét öleli fel. A szolidaritási célú, hosszabb távú
egyéni önkéntes munka, szakmai gyakorlat és foglalkoztatás mellett a szervezetek rövid távú (2 héttől 2
hónapig terjedő időtartamú) projekteket is kínálhatnak önkéntesek csoportjainak.
A forrásokra nem csupán az uniós tagállamokban székhellyel rendelkező állami és magánszervezetek
pályázhatnak. Az Európai Szolidaritási Testület portálján regisztrált fiatalok is lehetőséget kapnak arra, hogy
legalább öt résztvevőből álló csoportot hozzanak létre, és saját maguk kezdeményezzenek fiatalok által
irányított szolidaritási tevékenységeket.
A pályázatok benyújtásának határideje 2018. október 16., kivéve az önkéntes munkára vállalkozó csapatok
projektjeit, amelyek esetében 2019. február 18-ig lehet pályázni.

A pályázati kiírás részletei
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PÁLYÁZATOK
Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017
Erasmus+ program
Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet
pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi
mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai
is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.
Elérhető egy programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), amely a legfontosabb dokumentum mindazok
számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról. A kiadvány teljes körű
tájékoztatással szolgál azokról a lehetőségekről, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe
vehetnek az Erasmus+ program támogatásával. A 2018. évi programkalauz magyar nyelven online változatban
érhető el.
A pályázatok benyújtására kitűzött határidők a kulcsintézkedésektől függően 2018. február 1. és
október 4. között vannak.
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 490,9 millió EUR.

A pályázati kiírás részletei
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FÓKUSZBAN AZ UNIÓ
Vállalkozók Európai Parlamentje 2018
Miről szavaztak a vállalkozók?
Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége
(Eurochambres) a nemzeti kereskedelmi és iparkamarákkal
együttműködésben 2018. október 10-én ötödik alkalommal
rendezte meg a Vállalkozók Európai Parlamentje (European
Parliament of Enterprises) elnevezésű rendezvényt Brüsszelben.
A parlamenti képviselők helyén a vállalkozók szavazhattak az
üzleti szférát érintő olyan aktuális európai uniós kérdésekről,
mint a szakképzés, a nemzetközi kereskedelem és Európa
jövője.
A nagyszabású rendezvényen 45 ország több mint 700 vállalkozója gyűlt össze Európa minden tájáról.
Magyarországot egy 7 fős delegáció képviselte az Európai Parlament plenáris üléstermében.
Az európai uniós intézményekből olyan magas szintű uniós képviselők voltak jelen, mint az Európai Parlament
elnöke, Antonio Tajani, a kereskedelemért felelős európai biztos, Cecilia Malmström, a Brexit tárgyalások
levezényléséért felelős Michel Barnier, valamint az osztrák EU soros elnökség vezető tanácsadója, Andrä
Rupprechter.
A vitabeszélgetések és szavazások során a legfőbb problémaként a szakképzett munkaerő hiánya, a belső piachoz
való korlátozott hozzáférés és a globális szabadkereskedelmi megállapodások KKV fejezeteinek hiányosságai
domborodtak ki.
Ami a szakképzett munkaerő hiányát illeti, az előadók egyetértettek abban, hogy több diplomás és igen tehetséges
fiatal van ma a munkaerőpiacon, mint valaha, de mit érünk vele, ha azok nem találnak a képzettségüknek
megfelelő állást, a munkaadók pedig nem tudnak a szükséges készségekkel felvértezett munkavállalókat
alkalmazni? Az oktatási és képzési rendszerek fejlesztésével kell biztosítanunk a fiatalok felkészítését a jövőbeli
munkaerőpiaci igényekre.
A kereskedelmet érintő vitaszekcióban a felszólalók
leszögezték, hogy a Brexit tárgyalások során mindkét
tárgyalófélnek arra kell törekednie, hogy jövő márciusra
megállapodás szülessen. Ez már nem a politikáról szól,
hanem a gazdaságról, a cégekről és a foglalkoztatásról.
Ketyeg az óra, ezért nagyon hatékonyan kell dolgoznunk
azért, hogy egy szabályos és kereskedelem-orientált brit
kilépés legyen a tárgyalások végeredménye.
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Az Európa jövőjét tárgyaló vitaszekcióban az Eurochambres elnöke így fejezte ki magát: “A mai rendezvény
egyértelműen mutatja, hogy a vállalkozók nyitottak Európára. De Európának is nyitottnak kell lennie a
vállalkozókra! Vállalkozóként erős belső piacra, stabil gazdaságra és megfelelő készségekkel felvértezett
munkaerőre van szükségünk. Az Európai Unió nem akadálya, hanem megoldása lehet a fenti kihívásoknak. De ez
csak akkor sikerülhet, ha az uniós szakpolitikai kezdeményezések a vállalkozók valós igényeit tükrözik.”
A 2019-es európai parlamenti választásokat illetően Tajani elnök kihangsúlyozta, hogy “bátorítani kell az
európaiakat arra, hogy bízzanak a jövőben”.
A vállalkozók számos kérdésben egyértelműen, több mint 80 százalékos arányban gondolták úgy, hogy
• a munkaerőhiány nagyobb problémát jelent ma, mint 5 évvel ezelőtt (84%),
• a belső piac védelme és az EU egysége elsőbbséget élvez egy sikeres Brexit tárgyalással szemben (93%),
• az EU-nak többet kellene tennie azért, hogy segítse a KKV-kat a szabadkereskedelmi egyezmények nyújtotta
lehetőségek kihasználásában (99%).
Aggasztó eredmény, hogy a vállalkozók 69 százaléka szerint a belső piac nem veszi figyelembe a KKV-k valós
igényeit.
A rendezvény keretében a vállalkozók az alábbi kérdésekben nyilvánították ki véleményüket szavazás útján:
SZAKKÉPZÉSI SZEKCIÓ
1. Véleménye szerint a vállalkozói szféra bevonása elegendő mértékű-e az oktatási szakpolitika alakításába
(pl.: oktatási/szakképzési tantervek kidolgozása)?
A képviselők háromnegyede szavazott nemmel erre a kérdésre, ami azt bizonyítja, hogy a vállalkozók hajlandóak
hozzájárulni az oktatási tantervek kidolgozásához és megvalósításához.
Igen: 20,9% Nem: 75,6% Tartózkodik: 3,5% Összes szavazat: 537
2. Nehezebb-e ma megfelelő képesítéssel rendelkező munkavállalót alkalmazni, mint öt évvel ezelőtt?
Ugyanezt a kérdést az EPE 2010 és 2016 évi rendezvényei során is feltették a vállalkozóknak, és az „igen"
szavazatok aránya minden évben emelkedett. A készségek területén található egyensúlytalanság Európa-szerte
problémát jelent, ami miatt összehangolt európai válaszok kidolgozására van szükség.
Igen: 76,7% Nem: 14,5% Tartózkodik: 8,8% Összes szavazat: 532
3. A frissen diplomázott fiatalok foglalkoztathatósága legyen-e fontosabb szempont a felsőoktatási
intézmények teljesítményének értékelésében?
Az EU-ban több diplomás van, mint bármikor korábban. Ennek ellenére a képzett fiatalok jelentős része nem talál
munkát, és a munkáltatók nem találják a megfelelő képzettségű munkavállalókat. A kérdésre adott határozott
"igen" azt mutatja, hogy biztosítani kell azt, hogy az oktatás ténylegesen felkészítse a fiatalokat a mai és a jövőbeli
foglalkoztatási lehetőségekre.
Igen: 80,0% Nem: 12,7% Tartózkodik: 7,3% Összes szavazat: 534
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4. A munkahelyi környezetben történő tanulás legyen-e szerves része minden oktatási és képzési programnak?
Ez is olyan kérdés, amelyet a korábbi Vállalkozói Parlamentek során megkérdeztek, és a 2018. évi közel egyhangú
"igen" szavazati eredmény azt jelzi, hogy a vállalkozók kiemelten fontosnak ítélik a szakoktatás és szakképzés
munkahelyi összetevőjét.
Igen: 94,6% Nem: 2,8%

Tartózkodik: 2,6% Összes szavazat: 534

5. Véleménye szerint költségvetési akadálya van-e annak, hogy a vállalkozók több munkalehetőséget/képzést
kínáljanak a menekültek számára?
A munkalehetőségek biztosítása kulcsfontosságú a menekültek és migránsok társadalmi-gazdasági integrációja
szempontjából. A szavazás eredménye azt mutatja, hogy az akadályok nem feltétlenül pénzügyi jellegűek, és
sokkal inkább kapcsolódnak egyéb, komplex folyamatokhoz.
Igen: 32% Nem: 51,2% Tartózkodik: 16,8% Összes szavazat: 524
KERESKEDELMI SZEKCIÓ
1. Az EU eleget tesz-e annak érdekében, hogy a KKV-k szükségleteit figyelembe vegyék az EU kereskedelmi
megállapodásainak kialakításában és azok végrehajtása során?
Az elmúlt évek során az Európai Bizottság erőfeszítéseket tett a KKV-k igényeinek kielégítésére az EU
kereskedelempolitikájában, például az EU szabadkereskedelmi megállapodásaiban szereplő külön KKV fejezetek
révén, vagy a piacra jutási adatbázison (MADB) keresztül nyújtott, személyre szabott információk révén. Az EPE
2018 szavazási eredményei azonban egyértelműen azt mutatják, hogy az EU-nak nem szabad elégedettnek lennie,
és az eddigieknél nagyobb erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy az európai vállalkozások nagy részét
adó KKV-k jobban profitálhassanak a megállapodások során megnyíló piaci lehetőségekből. Ez mind a
szabadkereskedelmi megállapodások általános szabályaira, mint például az eredetigazolási szabályok (RoO)
betartására, valamint a megállapodások KKV-k általi végrehajthatóságára is vonatkozik.
Igen: 7,6% Nem: 81,4% Tartózkodik: 11,0% Összes szavazat: 462
2. Véleménye szerint szükség van-e arra, hogy az EU vezető szerepet vállaljon a nyitott piacok és multilaterális
szabályokon alapuló kereskedelmi rendszerek védelmében?
A multilaterális szabályokon alapuló kereskedelmi rendszer sohasem volt nagyobb támadás alatt, mint ma. A világ
legnagyobb kereskedőjeként Európa a világ többi régiójánál jobban támaszkodik a nyílt piacokra, valamint a
többoldalú kereskedelmi szabályok és vitarendezési mechanizmusok által garantált kiszámíthatóságra. Az EPE
képviselők felismerték ezt a helyzetet, és felszólították az EU-t, hogy a jövőben határozottan álljon ki a
multilaterális világgazdaság mellett akkor, amikor a multilateralizmusnak is szüksége van Európára. A többoldalú
gazdasági rendszer megőrzésének elsődleges fontosságúnak kell lennie, beleértve annak a vitarendezési elemét
is.
Igen: 97,4% Nem: 1,3%

Tartózkodik: 1,3% Összes szavazat: 462
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3. Véleménye szerint szükség van-e az EU-USA szabadkereskedelmi tárgyalások újrakezdeményezésére?
Az EU és az USA gazdasága együtt az egész világ GDP-jének mintegy felét, és a világkereskedelem közel
egyharmadát teszik ki. Miközben a TTIP továbbra is a "fagyasztóban" marad, az EPE világosan jelezte, hogy
továbbra is indokolt lenne egy olyan kölcsönösen előnyös megállapodást kötni az Egyesült Államokkal, amely
gazdasági előnyöket nyújt mindkét fél számára. A szavazás eredménye megmutatja az uniós cégek kívánságát,
miszerint a jövőben többet kívánnak kereskedni az Egyesült Államokkal, nem pedig kevesebbet.
Igen : 84,5% Nem: 9,5%

Tartózkodik: 6,0% Összes szavazat: 463

4. Egyetért azzal, hogy a Brexit tárgyalások nem veszélyeztethetik az EU és a belső piac egységét, még akkor
sem, ha annak végeredménye hátrányos a Nagy-Britanniával való kereskedelmi kapcsolatokra nézve?
Az Egyesült Királyság az EU vállalkozásainak létfontosságú kereskedelmi partnere, és az üzleti közösség
egyértelmű kívánsága az, hogy az EU és Nagy-Britannia közötti kereskedelem zökkenőmentesen működjön a Brexit
után is. Ez a szavazás azonban megerősítette a vállalkozók erős hitvallását abban, hogy az EU egysége és az EU
egységes piacának négy szabadságelve nem vitatható az Egyesült Királyság kilépése és a jövőbeli kapcsolatokról
folyó tárgyalások során.
Igen: 86,9% Nem: 6,1% Tartózkodik: 7,0% Összes szavazat: 473
5. Véleménye szerint szükség van-e arra, hogy minden jelentősebb európai szabadkereskedelmi egyezményt
kísérjen egy végrehajtási terv annak érdekében, hogy segítse az európai vállalkozókat és KKV-kat a szabályok
alkalmazásában?
Az EPE véleménye egyértelmű abban, hogy minden érintett szereplőnek több munkát kell végeznie annak
érdekében, hogy az EU kereskedelempolitikája az eddigieknél jobban támogassa az európai KKV-kat. Ebben
feladata van a tagállamoknak, de az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek is. Az EPE-ben leadott
szavazatok szerint az EU kereskedelmi megállapodást kísérő külön végrehajtási és cselekvési terv lehet az
alkalmas eszköz arra, hogy minden tagországi résztvevőt bevonjanak az egyezmény sikeres végrehajtásába,
tovább erősítsék a már korábban elindított gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, és közelebb hozzák a
lehetőségeket a vállalkozókhoz, különösen a KKV-khoz. A kereskedelmi és iparkamarák teljes mértékben
elkötelezettek e cél érdekében.
Igen: 97,7% Nem: 1,1% Tartózkodik: 1,3% Összes szavazat: 471

EURÓPA JÖVÖJE SZEKCIÓ
1. A belső piac lehetővé teszi-e vállalkozása számára, hogy szabadon működjön és versenyezzen?
Amennyiben az egységes piac tökéletesen működne, akkor minden európai vállalkozás képes lenne arra, hogy
semmilyen vagy elhanyagolható jogi költség és adminisztratív teher mellett bármely más tagállamban értékesítse
a termékeit és szolgáltatásait. A szavazás eredménye mégis azt jelzi, hogy a vállalkozók jelentős részének
esetében ez nem így van, és a vonatkozó szakpolitikai célok nem kerültek maradéktalanul átültetésre. Ez egy
világos felhívás a cselekvésre a következő ötéves uniós jogalkotási ciklus folyamán!
Igen: 26,7% Nem: 60,1% Tartózkodik: 13,2% Összes szavazat: 416
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2. A költségvetési megszorítások ellenére helyesen teszi-e az Európai Bizottság, hogy növeli a kutatásra,
fejlesztésre és innovációra szánt költségvetést a következő többéves pénzügyi periódusban?
A közel egyhangú szavazási eredmény bizonyítja, hogy a vállalkozók fontosnak ítélik meg a kutatás és az
innováció, és az együttműködésen alapuló projektek uniós szintű támogatását. A következő Horizont programnak
meg kell felelnie ennek az elvárásnak, és meg kell teremtenie annak a lehetőségét, hogy ahhoz ne csak a nagy
kutatóintézetek és multinacionális vállalatok férjenek hozzá, hanem a KKV-k is használhassák azt az innovációs
tevékenységeik erősítésére.
Igen: 94,6% Nem: 1,9% Tartózkodik: 3,5% Összes szavazat: 425
3. Véleménye szerint az EU-nak több figyelmet kellene-e fordítania azokra a kezdeményezésekre, amelyeknek
egyértelműen európai hozzáadott értéke van?
A vállalkozók jobb uniós döntéseket szeretnének, nem pedig többet. Azt akarják, hogy a jelenlegi Bizottság által
vallott ”a nagy kérdésekben sokat tegyen, de a kis dolgokba kevéssé avatkozzon be” szlogenje valósággá váljon,
és csak akkor lépjen közbe, ha az egyértelműen több európai hozzáadott értéket fog eredményezni. Az EPE
szavazás eredményei egyértelműen megmutatják, hogy melyek ezek a területek: a kereskedelem, az egységes piac
és a szakképzés.
Igen: 91,3% Nem: 1,4%

Tartózkodik: 7,3% Összes szavazat: 424

4. Önnek és cégének továbbra is fontos az EU?
A 2016 évi brit referendum könnyen az unió létének kríziséhez vezethetett volna, és nagymértékben
befolyásolhatta volna Európa jövőjét, de ez a hangos „igen” szavazat megerősíti, hogy az EU nagyon is fontos a
vállalkozóknak. A jövő évi európai parlamenti választások nyertesein és a követkőző Európai Bizottságon a sor,
hogy következetesen és hatékonyan kiálljanak azért, hogy a vállalkozók milyen sokat jelentenek az EU számára!
Igen: 89,5%

Nem: 4,5% Tartózkodik: 6,1% Összes szavazat: 426

5. Megerősítse az EU a harmadik országokkal fennálló üzleti kapcsolatait abból a megfontolásból, hogy
előkészítse a csatlakozásuk felé vezető utat?
A Vállalkozók Európai Parlamentje tagjainak négyötöde szavazott a harmadik országokkal való kereskedelmi
kapcsolatok megerősítésére irányuló további erőfeszítések mellett. Ez tükrözi azt a tényt, hogy az EU bővítése
gazdaságilag előnyösnek bizonyult mind a meglévő, mind az új tagállamok számára. Egy nagyobb EU nagyobb
egységes piacot jelent, amely több üzleti lehetőséget kínál, szabadabb feltételeket biztosít a kereskedelemnek és
a befektetéseknek, és általában versenyképesebb gazdaságot eredményez.
Igen: 70,6%

Nem: 16,0% Tartózkodik: 13,4% Összes szavazat: 425

A Vállalkozók Európai Parlamentjének másnapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara látogatást szervezett a
kiutazó delegáció tagjainak Magyarország EU melletti Állandó Képviseletére, ahol kerekasztal-beszélgetés során
tájékozódhattak az Unió aktuális szakmapolitikai folyamatairól. Dr. Stelbaczky Tibor nagykövet, dr. Antal Dóra
foglalkoztatáspolitikai szakdiplomata, dr. Czeti András HR tanácsos és Nagy Gabriella külgazdasági attasé
(Magyarország Belgiumi Nagykövetsége) fogadta a delegációt.

További információk
EUROCHAMBRES angol nyelvű sajtóközleménye
EPE 2018 hivatalos fényképésze által készített fotók oldala
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