EU HÍRLEVÉL

2019/12. szám

szeptember 30.

.

A hírlevél tartalmából
Az Európai Parlament szakbizottságai szeptember 30-október 8. között hallgatják
meg a biztosjelölteket.
Az Eurochambres és más ipari- és KKV érdekvédelmi szervezetek közös
rendezvényen hívták fel az európai parlamenti képviselők figyelmét a KKVszakpolitika javításának fontosságára.
A Horizont Európa Kutatási és Innovációs Program (2021-27) alatt javasolt,
innovatív KKV-kat összefogó 12 intézményesített európai partnerségről lehet
véleményt mondani.
A COSME program keretében a klaszterek nemzetközivé válását támogató
pályázati kiírás jelent meg.
Az „Industry 2030” (Iparunk 2030-ban) elnevezésű, magas szintű ipari kerekasztal
elkészítette az uniós ipar 2030-as jövőképéről szóló jelentését- a részletek a
Fókuszban az Unió rovatban olvashatók.
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További
információk:
https://www.europa
rl.europa.eu/news/
en/headlines/euaffairs/20190912S
TO60948/schedule
-commissionercandidatehearings-inparliament

Biztosjelöltek meghallgatása az EP-ben
Az Európai Parlament plenáris ülésén döntöttek a biztosjelöltek
EP
szakbizottsági
meghallgatásának
menetrendjéről.
A
meghallgatások szeptember 30-október 8. között zajlanak.
Valamennyi meghallgatás élőben követhető majd. Phil Hogan, a
kereskedelmi portfolió várományosa 2019. szeptember 30-án
18.30-tól, Sylvie Goulard a belső piaci portfólió várományosa
október 2-án 14.30-tól jelenik meg az illetékes szakbizottság előtt.
A meghallgatások lezárását követően az Európai Bizottság
megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen a strasbourgi plenáris
ülés előtt bemutatja a teljes Biztosi Testületet és annak
programját. A szavazás október 23-án várható.

KKV-k - vita az Európai Parlamentben
Az Eurochambres, a Business Europe és az SMEunited
szervezetek közös eseményen hívták fel a döntéshozók
figyelmét a KKV-szakpolitika erősítésének és a KKV-k
támogatásának fontosságára. A szeptember 12-én az Európai
Parlamentben megrendezett vitán EP képviselők, az Európai
Bizottság és az uniós tagállamok magas rangú hivatalnokai,
valamint az Eurochambres, a Business Europe és az
SMEunited vezetői vettek részt. Mind a három szervezet
támogatja a KKV-megbízotti hálózat felhívását (az MKIK EU
Hírlevél 10. számában található bővebb információ a felhívásról)
és üdvözlik Ursula von der Leyen bejelentését a kimondottan
KKV-k jövőjéről szóló stratégia napirendre vételéről.

További információk:

https://ec.europa.e
u/eurostat/docume
nts/3217494/10095
393/KS-HA19%E2%80%9100
1-ENN.pdf/d434affa99cd-4ebf-a3e36d4a5f10bb07

További
információk:

http://www.eurocha
mbres.eu/Content/
Default.asp?

Regionális évkönyv 2019
Megjelent az Eurostat 2019-es évi regionális évkönyve. Az
évkönyv valamennyi uniós tagállamra vonatkozóan tartalmaz
adatokat (281 NUTS 2 szintű régió alap statisztikai adatai és
1 348 NUTS 3 szintű régió bizonyos adatai érhetők el), és
ahol lehetséges, az EFTA és a tagjelölt országok régióira
vonatkozóan is. Interaktív eszközök is rendelkezésre állnak
az adatok megjelenítésére. Budapest, Közép- és KeletEurópából egyedüliként, bekerült az EU 20 legnagyobb
funkcionális városi térsége közé. A strukturális üzleti
statisztikák a 7. fejezetben, az innovációra vonatkozó adatok
a 8.-ban, a digitális társadalomra vonatkozó adatok a 9.
fejezetben találhatók.
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Belső piaci eredménytábla 2019
Az egységes piaci eredménytábla részletes áttekintést nyújt
arról, hogy 2018-ban miként alkalmazták az EU egységes
piaci szabályait az Európai Gazdasági Térségben (EGT),
mennyire nyitottak és integráltak az egyes piacok, valamint
milyen mértékben járultak hozzá a tagállamok az egységes
piac hatékonyabb működését szolgáló uniós eszközök
kialakításához. A 2018-as teljesítményük alapján a
tagállamok 153 zöld, 137 sárga és 59 piros lapot kaptak. A
zöld a kiváló, a sárga az átlagos, a piros pedig az átlagon
aluli teljesítményt jelzi. Az eredménytáblából kiderül, hogy
bár az áruk és szolgáltatások kereskedelme tovább bővült,
bizonyos szakpolitikai területeken romlott a helyzet
2017 óta. Magyarország a második helyen áll a tagállamok
sorában az egységes árupiacba való integráció szintje
tekintetében, a szolgáltatások integrációja tekintetében
szintén az uniós átlag felett van.

További
információk:

https://www.ce
ps.eu/cepspublications/hi
ddentreasures/

További információk:
https://ec.europa.eu/int
ernal_market/scoreboa
rd/performance_by_me
mber_state/index_en.ht
m

Rejtett kincsek- Európa versenyelőnyei
Rejtett kincsek (Európa kompetitív előnyeinek feltérképezése)
címmel készített tanulmányt az 1983-ban alapított brüsszeli
székhelyű agytröszt, a CEPS, Európa versenyelőnyeiről a
nemzetközi
gazdasági
porondon.
Tanulmányukban
tíz
szakpolitikai
területet
azonosítanak,
ezek
erősítésével
véleményük szerint növelhető Európa versenyképessége. A
versenypolitika, kereskedelem, innováció, az európai szerződési
jog, az adózás, a társasági jog, a korrupció elleni fellépés, a
digitális gazdaság uniós kormányzása mind rendelkezik ki nem
aknázott lehetőségekkel. Ezekre fókuszálva kell megpróbálnia az
Uniónak megvetnie a lábát a gyorsan változó globális
környezetben, ahol nem egyértelmű, kik a szövetségesek és ahol
egyre erősebb, eltérő, sőt ellentétes érdekű versenytársak
jelennek meg.

Kutatás és innováció
A Business Europe egy új állásfoglalást tett közzé
„Kutatás és innováció az új európai politikai
ciklusban” címmel. Négy prioritási területet neveznek
meg, ahol az uniós vállalatok mélyebb és gyorsabb
előrelépést várnak az Európai Unióban, ezek:
❖ több és okos közberuházás
❖ az innovációt támogató szabályozás
❖ képzett munkaerő
❖ megerősített együttműködés.

További információk:
https://www.businesse
urope.eu/sites/buseur/f
iles/media/position_pa
pers/iaco/2019-0909_position_paper_res
earch_and_innovation
_in_the_new_eu_politi
cal_cycle.pdf
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További információk:
https://www.robertschuman.eu/en/doc/que
stions-d-europe/qe-526en.pdf

Európa és a kínai-amerikai kereskedelmi háború
A Fondation Robert Schuman fenti címmel tett közzé
szakpolitikai elemzést arról, hogyan érinti a kínai-amerikai
kereskedelmi háború az Európai Uniót. Megállapításaikból
az alábbiak a fontosabbak:
❖ az acél- és alumíniumtermékekre kivetett vámok
közvetlen hatásán túl, közvetett hatásként számolni
lehet azzal, hogy az exportőrök új piacok felé
fordulnak,
így
az
Uniónak
piacvédelmi
intézkedéseket kell bevezetni. Ez a hatás egyéb
termékek esetében is megjelenhet;
❖ a novemberre várható amerikai vámtétel emelkedés
az autóipart érinti majd hátrányosan, uniós
ellenintézkedésekkel mérsékelhető ugyan a hatás,
de így is súlyos lesz;
❖ a nemzetközi kereskedelmi rendszerre destabilizáló
hatást gyakorol az USA kereskedelempolitikája és
ennek számtalan káros következménye lehet.

Európai partnerség az innovatív KKV-k számára
Az Európai Bizottság várja az érdekeltek véleményét a
Horizont Európa Kutatási és Innovációs Program (2021-27)
alatt javasolt 12 intézményesített európai partnerségről. A
konzultáció november 6-án éjfélkor zárul.
Augusztus 27-ig lehetett véleményezni a vonatkozó
ütemtervet, 29 szervezet - köztük az Eurochambres – nyújtott
be véleményt. Az oldalt található második linken olvasható
valamennyi
hozzászólás.
Az
Eurochambres
hozzászólásában kiemelte, minden egyes megfelelő
innovációs projekttel rendelkező KKV számára lehetővé kell
tenni a részvételt, nem csak a bizonyos innovációs limitet
elérő vállalkozások számára.

További információk:
https://ec.europa.eu/eurost
at/documents/2995521/10
059795/4-12092019-APEN.pdf/6d63846e-786468db-9599-7cd75bc4964c
és
https://ec.europa.eu/eurost
at/documents/2995521/10
059765/6-13092019-APEN.pdf/2bafd31e-f089eaf3-ddbf-0a9a9440243f

További információk:
https://ec.europa.eu/i
nfo/law/betterregulation/initiatives/a
res-20194972378/publicconsultation_en

és
https://ec.europa.eu/i
nfo/law/betterregulation/initiatives/a
res-20194972378/feedback_e
n?p_id=5722277

Eurostat adatok
Megjelentek az ipari termelés és a külkereskedelem 2019
júliusi alakulására vonatkozó első becslések.
Az ipari termelés enyhén csökkent az előző hónaphoz
képest, mind az eurózóna, mind az EU-28 területén.
Romániában, Észtországban és Lettországban a
legnagyobb mértékű a csökkenés.
A külkereskedelem vonatkozásában mintegy 6%-os export
növekedés tapasztalható, mind az eurózóna, mind az EU28 területén az előző év azonos hónapjához képest. Az
import az eurózónában 2,3%-kal, az összes tagállamban
6,3%-kal nőtt. Az eurózóna 24,8 milliárd € többlettel, az
EU-28 0,1 milliárd € deficittel zárta júliust.
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További információk:

2019. október 7.
H2020 – közlekedési kiírások
pályázati információs nap
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Charlemagne Building, rue de
la Loi, Brüsszel

https://h2020-transport-info-day2019.com/

weben is követhető

További információk:

2019. október 10.
Digitalizáció lassú növekedési
környezetben
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Charlemagne Building, rue de
la Loi, Brüsszel

https://ec.europa.eu/info/events/digitalisa
tion-low-growth-environment-2019-oct10_en

További információk:

2019. október 15.
INNOVEIT - innovációs fórum
Szervező: EIT
Helyszín: Akvárium Klub, 1051
Budapest, Erzsébet tér 12.

https://eit.europa.eu/newsevents/events/innoveit-2019

További információk:

2019. október 16.
Digitalizáció és KKV-k: a
megvalósítás útjai
Szervező: Pubaffairs Bruxelles
Helyszín: The Office, rue d’Arlon, 80
Brüsszel

http://www.pubaffairsbruxelles.eu/whyjoin-us/apply/
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További információk:

2019. október 24.
Fenntarthatóság és verseny: a két
terület összegkapcsolása a
méltányosabb gazdaságért
Szervező: EGSZB és RéB
Helyszín: rue Belliard 99-101, Brüsszel

https://cor.europa.eu/en/events/Pages/co
r-eesc-sustainability-competitionpolicy.aspx

További információk:

2019. október 30.
Ipar 4.0 – az oktatás és képzés
következő generációja a fa- és
bútoriparban
Szervező: EURADA
Helyszín: Szlovénia EU Állandó
Képviselete, rue du Commerce, 1000
Brüsszel

https://evenium.net/ng/person/event/web
site.jsf?eventId=jfh5b1yf&page=tickets&l
oc=en_US&justSubmit=false&cid=10012
6

További információk:

2019. november 5.
Gazdasági kilátások és üzleti
lehetőségek Kanada és az EU között
Szervező: Kanada-EU Gazdasági
Kamara
Helyszín: Avenue des Arts 58, 1000
Brüsszel

http://www.eu-events.eu/14296economic-forecast-and-businessopportunities-between-canada-and-theeuropean-union.html

További információk:

2019. november 6.
Gyakornoki rendszer az EU-ban:
hogyan biztosítható az átmenet az
oktatásból a munkába?
Szervező: CESI Youth és Goethe
Institut
Helyszín: Avenue de la Joyeuse Entrée
1-5, B-1040, Brüsszel

https://www.cesi.org/upcoming-onnovember-6-cesinoon-onapprenticeships-in-the-eu-how-toensure-a-better-transition-fromeducation-to-work/

PÁLYÁZAT
COSME – klaszterek nemzetköziesítése
A COS-CLUSINT-2019-3-01 referencia számú pályázati kiírás
keretében a klaszterek nemzetköziesítéséhez a Bizottság a következő
három területen nyújt támogatást:
1. előkészítő akciók új európai stratégiai klaszterpartnerségek alakítására
2. az első megvalósítást, tesztelést és továbbfejlesztést szolgáló partnerségek
támogatása
3. az űr- és digitális szektorban létrehozandó két európai klaszterpartnerség
létrehozása, tesztelése és továbbfejlesztése.
A KKV-k teljesítménye és nemzetközi megjelenése között közvetlen összefüggés
figyelhető meg, a nemzetközi tevékenység erősíti a növekedést, javítja a
versenyképességet és a hosszú távú fenntarthatóságot. Ehhez járulnak majd
hozzá az új partnerségek. Az 1-es területen a maximális uniós támogatás
200.000 euró/projekt és összesen 10 projektet terveznek támogatni. A 2-es és 3as területen az uniós támogatás 450.000 euró/projekt, a 2-es területen 12, a 3-as
területen 2 projekt támogatását tervezik. Az uniós hozzájárulás nem haladhatja
meg a támogatható költségek 90%-át.
Határidő:
2019. október 30.

További információk:
https://ec.europa.eu/research/participant
s/data/ref/other_eu_prog/cosme/wpcall/cosme-call-cos-clusint-2019-301_en.pdf

H2020 – körforgásos rendszerek a műanyag-, textil- és bútoriparban
A CE-SC5-28-2020 referencia számú pályázati kiírás keretében két
nagyszabású kísérleti projekteket támogatnak majd. A cél a műanyag-, a
textil- és a bútoripar területén olyan innovatív, a körforgásos gazdaságot
erősítő megoldások kifejlesztése és tesztelése, melyek a termék vagy szolgáltatás
teljes értékciklusa alatt az értékmegőrzésre törekednek. Az elvárt hatások között az
európai ipar és a KKV-k számára teremtett új üzleti lehetőségek is szerepelnek. Az
uniós támogatás 100%-os intenzitású.
Pályázati határidő: 2020. február 13.
2. szakasz: 2020. szeptember 3.

További információk:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportu
nities/topic-details/ce-sc5-28-2020
https://ec.europa.eu/research/participants/d
ata/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020wp1820-climate_en.pdf
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Ipar 2030 – a jövőre vonatkozó elképzelés
Már évek óta napirenden van az Unió Versenyképességi Tanácsában
egy átfogó és hosszú távú uniós iparpolitikai stratégia elkészítése. A
2017. májusi és novemberi tanácsi következtetések, az Európai
Tanács 2017. júniusi következtetései, a 2018. márciusi és novemberi, valamint a
2019. májusi tanácsi következtetések megszabják az irányokat és a határidőt is. A
Tanács még 2017-ben döntött az „Industry 2030” (Iparunk 2030-ban) elnevezésű,
magas szintű ipari kerekasztal létrehozásáról, azzal a mandátummal, hogy független
tanácsokkal szolgáljon a Bizottság által 2019 végéig elkészítendő stratégiához. A
testület 2017 decemberében alakult meg, húsz tagból áll, kis- és nagyvállalkozások,
hagyományos és új iparágak, szakszervezetek, az innovációs és kutatói közösség, a
pénzügyek és a tudomány képviselői kaptak benne helyet. Másfél éves munkát
követően elkészült a testület „Az európai ipar jövőképe 2030-ig” című jelentése,
melyben ajánlásokat is megfogalmaznak a Bizottság számára. A jelentésből képet
kaphatunk a készülő stratégia fő irányairól.
I.

A jövőkép

Az európai ipar 2030-ban globális vezetőként felelősségteljesen értéket termel a
társadalom, a környezet és a gazdaság számára. Az európai ipari modell sikeresen
ötvözi a gazdasági fejlődést a főbb környezeti és társadalmi kihívásokkal.
Amennyiben megvalósulnak a jelentésben tervezett célkitűzések, 2030-ra az
Európai Unió egy innovatív, fenntartható, versenyképes és emberközpontú,
együttműködésen alapuló gazdaság lesz, egy egyre népesebb, erőforrás
szegényebb és összekapcsolt világban.
A jövőkép a következő elemekre épül:
❖ átalakuló európai ipar – a gyártás és termékek automatizálása és
digitalizálása, az adatokra épülő szolgáltatásokkal együtt átalakítják az
európai ipart, miközben az ipari értékláncok egyre inkább a körforgásos
gazdaság elvei szerint működnek majd, és az iparpolitika a többi uniós
politikával egyenrangú lesz 2030-ban;
❖ globálisan versenyképes Európa – az egységes piac és az ezt támogató
jogszabályi keret az iparpolitika középpontjában áll majd, az EU a
világgazdaság többi szereplőjével a viszonosságon alapuló együttműködést
és kereskedelmet folytat, a technológia vezette átállás a tömegtermelésről az
érték alapú gazdaságra, mint vonzó gazdasági modell jelenik meg;
❖ társadalmi befogadás és társadalmi értékek – a gazdasági fejlődés hozta
előnyök egyenletesebben oszlanak majd meg a régiók és a társadalom tagjai
között.

FÓKUSZBAN
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II.

Trendek – kihívások és lehetőségek az EU iparának

A jövőkép megvalósításához tisztában kell lenni a hosszútávú folyamatokkal és
szerkezeti változásokkal (köztük a Fenntartható Fejlődési Célok megvalósításával),
mert csak így sikerülhet megbirkózni a kihívásokkal és élni a lehetőségekkel. A
trendeket az alábbi négy csoport szerinti felosztásban mutatja be a jelentés:
❖ globális geopolitikai és gazdasági folyamatok
❖ tudományos és technológiai fejlődés
❖ szociális és társadalmi folyamatok
❖ éghajlatváltozás és egyéb környezettel kapcsolatos folyamatok.
A globális geopolitikai és gazdasági folyamatok területén a protekcionizmus miatt
gyengülő kereskedelem és befektetések, a K+F és innovációs kiadások nem
elégséges szintje, a belső piac széttagoltsága nehezítheti a 2030-as célok elérését.
Az új és feltörekvő piacok viszont új lehetőségeket kínálnak az uniós vállalatoknak,
köztük a KKV-k számára is.
A tudományos és technológiai fejlődés terén többek között az új technológiák
KKV-k közötti lassú elterjedése, a K+F eredmények piacképes árukká és
szolgáltatásokká konvertálásának elégtelensége, az új technológiák által felvetett
etikai, felelősségi kérdések és az adatok tulajdonjoga azok a kihívások, melyekre
meg kell találni a megfelelő választ.
A szociális és társadalmi kihívások között egyebek mellett a lakosság
elöregedését, a képzett munkaerő hiányát, a tehetség megtartását, Európába
vonzását említi a jelentés.
Az éghajlatváltozás esetében az ipar, valamint az energia szektor szénmentesítése,
a versenyképes energia árak és ellátás, a kiszámítható, konzisztens és stabil
szabályozási környezet csak néhány azok közül a területek közül, ahol még sok a
tennivaló.

III.

A siker kulcsfontosságú elemei

A jelentés öt, egymással szorosan összefüggő, a jövőkép megvalósításához és az
EU iparának átalakításához szükséges elemet határoz meg. Az új európai ipari
modell csak ezek integrált kezelésével valósítható meg a jelentés szerint. Az öt elem
a következő:
❖ vezető szerep a technológia, az innováció és a fenntarthatóság terén
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❖ képzettség – a jövőben szükséges képzettségek kijelölése és ezekhez
igazodó képzés
❖ a stratégiai értékláncok és értékteremtő hálózatok támogatása
❖ tisztességes, versenyképes és agilis üzleti környezet biztosítása
❖ a társadalmi méltányosság és jólét megteremtése.

IV.

Megvalósítás: a szükséges lépések

A jövőkép megvalósításához a következő stratégiai követelményeken és lépéseken
át vezet az út:
❖ egy gyors és befogadó átalakítás levezénylése – az innovációt és az új
technológia piaci elterjedését ösztönző ökoszisztéma megteremtése; a
klímasemleges, körforgásos és forrás-hatékony iparra való áttérés
felgyorsítása; a digitális gazdaság erősítése, az átállás finanszírozása;
❖ Európa a globális versenyképesség bajnoka – a stratégiai értékláncok
erősítése; az egységes piac erősítése; vezető szerep egy nyílt, tisztességes,
többoldalú kereskedelmi rendszer fenntartásában;
❖ törekvés a társadalmi befogadás és értékek erősítésére – az ipari
átállásnak a társadalmi igazságosság alapján kell végbe mennie; az átalakítás
előnyeit az EU valamennyi régiójára ki kell terjeszteni; az átalakítást az
érintettek bevonásával kell végrehajtani; meg kell teremteni az oktatás/képzés
és az igények összehangolásával a tanuló társadalmat; a fenntartható
tevékenységeket támogató üzleti környezet kell teremteni.

https://ec.europa.eu/growth/content/high-level-group-experts-presents-report-future-europeanindustry_en

