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Kedves Olvasó!
A koronavírus járvány első hullámának lecsengését követően júniusban
lassan újraindult az élet az európai intézményekben. A hónap első felében
azonban még a távmunka, a virtuális megbeszélések és az online
rendezvények domináltak. Ilyen formában rendeztük meg június 10-én a
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lehetőségeiről szóló anyagunkról szóló webináriumunkat is. A rendkívül
sikeres rendezvényt Karácsony Gergely főpolgármester és Philippe
Lamberts, a Zöldek/ESZSZ frakció társelnöke nyitották meg, majd az
elkészült pozíciós anyag bemutatását követően az Európai Parlament
frakcióinak tagjai, az Európai Bizottság képviselője, a német EU-elnökség
jegyében Németország brüsszeli Állandó Képviseletének munkatársa, a
Régiók Bizottsága zöld frakciójának társelnöke, és mások fejtették ki
véleményüket, köztük Zdeněk Hřib, Prága főpolgármestere és a pozsonyi
városháza főtanácsadója.

A rendezvényt több százan követték online, és fontos eredményeként azóta számos
további fórumra hívtak meg a városoknak jutó EU-s támogatásokról szóló javaslatunk
bemutatására. Az online konferencia teljes egészében megtekinthető itt:
https://www.youtube.com/watch?v=F19tL_CAgOY. Javaslatcsomagunk letölthető a
főváros
honlapjáról
(https://budapest.hu/sites/english/Lapok/2020/directeuropean-funding-for-cities.aspx) illetve PowerPoint előadás diái is elérhetők
(https://drive.google.com/file/d/1EHx1vHT0LYT8alSTckVfrRMvVNZUncuD/view?
usp=sharing). Az anyagot megküldtük az EU-s intézményeknek, és folyamatosan
egyeztetünk róla a Bizottság, a Parlament és a Tanács képviselőivel. Javaslatainkat
ezzel együtt nem tekintjük lezártnak, az anyag lezárása óta napvilágot látott új uniós
javaslatokhoz (pl. a COVID-19 járvány utáni gazdasági újjáépítést szolgáló REACT EU
csomag) is elkészítettük a pozíciós anyagunkkal összhangban lévő módosító
indítványokat, és ezekről is folyamatosan egyeztetünk. Számos más esemény is zajlott
júniusban, melyekről hírlevelünkben részletesen beszámolunk. Az új hétéves
költségvetési ciklus tárgyalásai, a koronavírus utáni újranyitás és a gazdasági
talpraállítási program további részleteinek meghirdetése éppúgy fontos fejlemény
volt, mint az Európai Zöld Megállapodás részét képező, a „zöldnek” tekinthető, így az
erre szánt uniós forrásokból finanszírozható beruházásokat listázó ún.„taxonómia”
anyag publikálása, vagy az Európai Regionális Fejlesztési Alap jövőjéről szóló
Eurocities szeminárium. A szokásokhoz híven közelgő eseményekről és pályázati
lehetőségekről szóló információkat is megosztunk olvasóinkkal. Akiknek ezúton is
kívánunk kellemes, pihentető nyarat. Találkozunk szeptemberben!

Covid-19 hírek
Re-open EU honlap
Az Európai Bizottság június 15-én elindította a Re-open EU internetes platformot, ami az Európán
belüli utazás és idegenforgalom biztonságos újraindítását támogatja. A platform valós idejű
tájékoztatást nyújt a határok helyzetéről, valamint a tagállamokban elérhető közlekedési és
idegenforgalmi szolgáltatásokról.
https://reopen.europa.eu/hu

Eurocities -Covid hírek
Az Eurocities Covid hírek oldalán továbbra is számos városi kezdeményezésről és
intézkedésről olvashattunk/olvashatunk. Ezek a hírek már szerencsére egyre inkább az élet
újra indításáról, a károk enyhítéséről szólnak.
https://covidnews.eurocities.eu/

EU hírek
2020 július 1-től megkezdődött a német elnökség
Annak ellenére, hogy Angela Merkel vezetésével már második alkalommal töltheti be
Németország a Tanács elnöki címét, a kancellárnak nem lesz könnyű dolga. Jelenleg még
mindig a Covid-19 határozza meg a napirendet, de ettől függetlenül is komoly feladatok
várnak a soros elnökre: le kell zárni a tárgyalásokat az EU következő hétéves
költségvetéséről, valamint az EU és az Egyesült Királyság közötti szabadkereskedelmi
megállapodásról. Németország eredetileg nagyon ambiciózus programmal készült az
elnökségre, de a járványhelyzet átírta a lehetőségeket, jelenleg a krízismenedzsmentre kell
a fő hangsúlyt helyezni. Előrejelzések szerint 7-10% -os GDP visszaeséssel lehet számolni
az EU-ban, így nagy a nyomás Németországon, hogy a járvány okozta krízisből vezesse ki és
„indítsa újra” Európát. Az elnökségnek technikai nehézségekkel is szembe kell néznie:
számos tárgyalást még mindig csak technikai eszközök segítségével, illetve a szociális
távolságtartás szabályainak megtartásával lehet lefolytatni.
Nem szabad elfelejteni, hogy Angela Merkel már bejelentette, a kancellársága utolsó évét
tölti jövőre Németországban. Sokan reménykednek abban, hogy az elnökség alatt betöltött
szerepe maghatározó lesz a politikai öröksége szempontjából, így a tőle és Németországtól
megszokott hangsúlyosabb szerephez képest is motiváltabb és ambiciózusabb lesz a
következő hat hónap.
A német, portugál és szlovén trió elnökségi programja elérhető az alábbi linken:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8086-2020-INIT/en/pdf

Nagyobb roma részvételt javasolnak a döntéshozatalok során
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) igazgatója Michael O’Flaherty 2020.
június 4-én bemutatta az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi
Bizottságának (LIBE) azt a kutatást, amelyet romák és vándorlók helyzetével
kapcsolatban készített az FRA. A LIBE megvitatta az FRA azon javaslatát, hogy az EU
Roma keretstratégiájának ki kell terjednie az alábbi kiemelt fontosságú területekre:

- lakhatás és szegregáció, figyelembe véve a vándorlók életstílusát is
- a romákkal szemben az EU tagállamaiban tapasztalható rasszizmus mélyebb megértése
- a kisebbségek jogtudatosságának fejlesztése, annak elősegítése, hogy jelentsék a velük szemben
fennálló diszkriminációt, illetve annak elérése, hogy jobban bízzanak a hatóságokban
- a romák és vándorlók részvételének biztosítása a szakpolitikák érvényesülésének minden szintjén
Az FRA kutatása elérhető ezen az oldalon: https://fra.europa.eu/en/project/2018/roma-andtravellers-survey-2018-2019.

Egyeztetés a bérminimumról
Az Európai Bizottság megkezdte a második körös egyeztetését a tisztességes
bérminimumról. Az első körben, amely 2020. június 14-től február 25-ig tartott, a Bizottság
arra jutott, hogy az EU részéről további lépések szükségeltetnek ezen a területen. Noha a
von der Leyen-Bizottság ezt a területet korábban is prioritásként kezelte, a közelmúlt
eseményei felhívták a figyelmet arra, hogy szükség van az EU-ban a növekvő jövedelmi
egyenlőtlenségek csökkentésére.
A Bizottságnak nem az a célja, hogy egységesítse Európában a bérminimumot, vagy
harmonizálja a bérminimum meghatározásának módját. A Bizottság célja, hogy a lehető
legnagyobb mértékben tiszteletben tartsa a tagállamok döntési jogkörét és a szociális
partnerek szerződéses szabadságát.
A jelenlegi konzultáció célja, hogy arra vonatkozóan fogalmazzon meg biztosítékokat, hogy a
bérminimum minden munkavállalóra kiterjedjen és a megfelelő szinten legyen szabályozva.
A konzultáció ezen szakasza 2020. szeptember 4-ig tart. További információ az alábbi
linken elérhető:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_979

EU Költségvetés: A Bizottság tervei szerint 11,5 Milliárd eurót tesz elérhetővé a válság
kezelésére
A Bizottság olyan költségvetési módosítást javasol, amely már 2020-ban a 11,5 milliárd euró
forrást kíván biztosítani a válság kezelésre. A forrást elsősorban azoknak a régióknak és
vállalkozásoknak szeretnék juttatni, amelyeknek a legnagyobb szükségük van erre.
A költségvetési biztos Johannes Hahn rámutatott, hogy a Bizottság úgy látja, hogy a válság
kezelése szempontjából kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a többletforrások még
ebben az évben eljussanak a vállalkozásokhoz és az állampolgárokhoz.
További információk elérhetőek az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_997

A Bizottság konzultációt indít a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályjavaslat
megvitatása céljából
A Bizottság nyilvános, mindenki számára nyitott konzultációt indított a digitális
szolgáltatásokról szóló jogszabály javaslatról, amelyet von der Leyen elnök jelentett be
február 19-én. A konzultáció célja minél szélesebb körű vélemények összegyűjtése a digitális
szolgáltatások jövőbeli szabályozásának kialakítása érdekében. A konzultáció szeptember 8-ig
tart, és elsősorban az online biztonság, a véleménynyilvánítás szabadsága, a méltányosság és
az egyenlő versenyfeltételek biztosításáról szól a digitális szolgáltatások terén. A digitális
szolgáltatások jelenlegi szabályozása lassan húsz évvel ezelőtt született, és elősegítette az
európai digitális szolgáltatások fejlődését, növekedését, de nem ad választ napjaink számos
sürgető kérdésére. Garantálni kell a felhasználók biztonságát, valamint alapvető jogaik
tiszteletben tartását, különös tekintettel a véleménynyilvánítás szabadságára.
További információ az alábbi linken:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_962

DG ECFIN elemzés a 2020-as stabilitási és konvergencia programokról
Az Európai Bizottság elemzése elérhető a következő linken, a tagállami programokról a 13.
oldaltól lehet olvasni:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip131_en_0.pdf
Az alábbi ábra a pénzügyi enyhítés és a Covid-19-hez kapcsolódó intézkedések GDP-hez
viszonyított arányát mutatja be az egyes tagállamokban:

Régiók Bizottsága – új munkacsoport
13 helyi és regionális (köztük egy magyar) képviselővel új munkacsoport jött létre a Régiók
Bizottságában, melynek célja a helyi szint részvételének biztosítása az Európai Zöld
megállapodás alatt megvalósítandó célkitűzések tervezésében és végrehajtásában. A „The
European Green Deal Going Local” elnevezésű munkacsoport szeretné elérni, hogy mind a
Zöld Megállapodás, mind az új helyreállítási terv lehetőséget adjon helyi és regionális
projektek megvalósítására, közvetlen forrásokat juttasson ezekhez a hatóságokhoz.
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/The-European-Green-Deal-is-Going-Local-.aspx

A Régiók Bizottsága (CoR) szakbizottságainak hírlevelei
A koronavírus járvány drámaian átalakította az éltünket.
A Régiók Bizottságának
Szociálpolitika, Oktatás, Foglalkoztatás, Kutatás és Kultúra (SEDEC) szakbizottsága
hírlevélben foglalja össze a járvány szociális és gazdasági hatásaira reagáló regionális és
nemzeti erőfeszítéseket, jó gyakorlatokat és kutatási eredményeket.
A hírlevél az alábbi linken elérhető:
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/SEDEC-BULLETIN-04.pdf
Ugyancsak érdekes aktualitásokat tartalmaz a Régiók Bizottságának Környezetvédelem,
Klíma Változás és Energia (ENVE) szakbizottságának második hírlevele, az ENVOY, amely
az alábbi linken érhető el több nyelven:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/ENVOYBulletin2.aspx
A Gazdaságpolitikai (ECON) szakbizottság legújabb hírlevele pedig az alábbi linken érhető
el:
https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-06.pdf

Fenntartható finanszírozás – Zöld Megállapodás
Az Európai Parlament június 18-án elfogadta a taxonómiai rendeletet, a jogszabály a zöld és
fenntartható projektekre irányuló magánberuházások fellendítése révén kívánja
előmozdítani az európai zöld megállapodást. A jogszabály az alapja a „zöld lista” – azaz a
fenntartható gazdasági tevékenységek osztályozási.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/hu/pdf

A Demográfiai változások - az Európai Bizottság jelentése
Az Európai Bizottság jelentést tett közzé a demográfiai változások hatásairól. A jelentés
bemutatja a hosszú távú változások okait és azok Európa-szerte érezhető hatásait, az európai
régiókban zajló, hosszú távú demográfiai tendenciákat, ilyenek például a hosszabb várható
élettartam, az alacsonyabb születési ráták, az idősödő társadalmak, a kisebb háztartások és a
növekvő urbanizáció. Arra is rávilágít, hogy Európa egyre csökkenő arányt képvisel a világ
lakosságában: 2070-re várhatóan a világ népességének kevesebb mint 4%-át fogja kitenni. A
jelentést országokra lebontott ismertetők és statisztikák egészítik ki.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_20_1056
Discover Europe - honlap
Az Europeana elindította az„Európa felfedezése” honlapot, amely
nevezetességeit ábrázoló műalkotásokat és fényképeket gyűjti össze.
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legfőbb

https://www.europeana.eu/en/discovering-europe
Online turisztikai fórum
Az Europeana Pro platformon online turisztikai fórum jött létre a kulturális örökséggel
foglalkozó szakemberek számára az EU-n belüli turizmust támogató kezdeményezések
megismeréséhez.
https://pro.europeana.eu/

Képviseleti tevékenység
Eurocities online szeminárium – az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) jövője
A szeminárium a május 27-én megjelent új többéves pénzügyi keret (MFF) javaslat
kapcsán egyrészt összefoglalta a kohéziós csomag (azon belül az európai városi
kezdeményezés és az ERFA) és a gazdaságélénkítési csomag részleteit, és azt, hogy a
gyakorlatban mit jelenthet ez az érintetteknek és a városoknak. (Az angol nyelvű
bizottsági előadásokat kérésre e-mailben megküldjük). Az új MFF fókusza az eddig
példátlan gazdasági visszaesés rövid-, közép- és hosszútávú kezelése, a források olyan
csoportosítása, melynek a válságkezelés, Európa megerősítése és az EU stratégiai
céljainak az összehangolása áll a középpontjában.
Így a kohéziós politika is
megerősítésre kerül, a REACT-EU-ban további 58 milliárd euró szolgálja majd a
gazdasági és szociális helyreállítást. Egy ehhez kapcsolódó új tematikus célkitűzés is
megjelenik a kohéziós politika kereteit adó közös rendeletben. A Bizottság javasolta az
alapok közötti átcsoportosítási lehetőség, átmeneti intézkedések bevezetése terén is a
rugalmasság növelését. Ezek pozitív fejlemények a városok szempontjából, már ha
hozzáférhetnek a forrásokhoz, illetve, ha bevonják őket a programozásba, a kohéziós
politika eredeti célkitűzései és területi fókusza megmarad, és nem használják ki a
tagállamok a további központosításra a rugalmasság adta lehetőséget.
A felvétel elérhető:
https://www.youtube.com/watch?v=QyQ8S_64vOk&feature=youtu.be

Interreg együttműködési fórum
Az Interreg program együttműködési fórumára online került sor június 9-én. A
programáltalános bemutatásán túl több projekt is bemutatkozott a program által
támogatott területekről (regionális vállalkozások versenyképessége, az innováció
javítása az egészségügy területén, a kultúra támogatása, az alacsony szén-igényű
növekedés támogatása). A következő programozási időszak programjának előkészítése
most zajlik, a 29 program ország és a Bizottság, valamint a technikai titkárság júniusra
készítette el a prioritásokra vonatkozó anyagot, a tervek szerint a program jóváhagyása
jövő márciusban történhet meg.
A felvétel elérhető:
https://www.interregeurope.eu/europecooperates/watch-now/
Az előadások elérhetőek:
https://www.interregeurope.eu/europecooperates/conclusions/

DG Regio – Brüsszeli képviseletek találkozó
A Regionális és Városi Ügyek Főigazgatósága rendkívüli online találkozót szervezett a
brüsszeli képviseletek és Elisa Ferreira biztos között. A CRII (2. bizottsági koronavírus
csomag) és az európai helyreállítási terv részleteit Moray Gilland és Kadri Uustal mutatta
be. A felvétel és az előadások elérhetők:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/regionaloffices/brussels_1106

EUSEW – EU Fenntartható Energia Hét
Június 22-26. között online került megrendezésre az EU Fenntartható Energia Hét. A Green
Deal, az éghajlati paktum és még sok egyéb téma szerepelt a napirenden. Az esemény
honlapján elérhetőek a különböző workshopok, egyéb rendezvények:
https://eusew.eu/

Pályázatok, konzultációk
Az előző hírlevelekben megjelent pályázati kiírásokon kívül jelenleg nincs új nyitott
lehetőség.

Strukturális és Beruházási Alapok 2021-2027 - konzultáció
Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének honlapján elérhető egy konzultáció
a 2021-27-es időszak uniós forrásainak (strukturális és beruházási alapok)
felhasználásáról.Ezen a felületen azok is elmondhatják véleményüket, akik nem
vesznek/vehetnek részt a tervezésben. Mivel már folyik az előkészítés, minél előbb
célszerű megtenni ezt.
https://ec.europa.eu/hungary/news/20200527-eu-funds-consultation_hu

Digitális gazdaság és társadalom - konzultáció
Megkezdődött a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelv (NIS
direktíva) felülvizsgálata. A Bizottság által elkészített indul hatásvizsgálathoz augusztus
13-ig lehet véleményt benyújtani.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12475Revision-of-the-NIS-Directive
Fogyasztóvédelem – konzultáció
Az új uniós fogyasztóvédelmi stratégia idén várható. Augusztus 11-éig a Bizottság kiinduló
elemzését lehet véleményezni.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12464-ANew-Consumer-Agenda
Intelligens épületek - „épület intelligensség mutató”
Július 16-áig véleményezhető a rendelettervezet.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12364Establishment-of-a-smart-readiness-indicator-for-buildings

Megtartották a EWRC (Régiók és Városok Európai hete) 2020 partnertalálkozóját
Hasonlóan az ezen év többi rendezvényéhez EWRC 2020 második partnertalálkozóját is virtuálisan
tartották meg. Idén a virtuális térbe költözik az esemény, kivéve pár endezvényt, és három hét alatt
elnyújtva kerül sor a különböző témákat feldolgozó workshopokra, szemináriumokra.
A partnertalálkozók anyaga, és további anyagok elérhetőek az alábbi linken:
https://europa.eu/regions-and-cities/partners_en

Várható események
Személyes jelenlétet igénylő eseményt továbbra sem terveznek a brüsszeli uniós
intézmények, még az őszre tervezett nagy eseményeknél, mint például az októberi
Régiók és Városok Európai Hete is főként online zajlik majd.

Hogyan biztosítható, hogy ne a
szegények fizessenek a Covid-19-ért?
2020. július 14.

Az Európai szegénység elleni hálózat (EAPN) online konferenciája
Regisztráció július 10-ig:
https://www.eapn.eu/eapns-annual-policy-conference-how-to-ensure-the-poor-dontpay-for-covid-19-from-short-term-response-to-an-effective-rights-based-integratedantipoverty-strategy-14-july-2020/

Régiók és Városok
Európai Hete – 2020. október 5-9.,
12-16. és 19-22. regisztráció:
augusztus 27-től
https://europa.eu/regions-and-cities/

EU Zöld Hét – 2020.
október 20-22.
https://www.eugreenweek.eu/en

Paul Tang Európai parlamenti képviselő, a gazdasági és monetáris bizottság (ECON) tagjának
vezetésével webináriumot szervez a
Cicero/AMO 2020. július 15-én 10.30-tól 11.30-tól az EU a járvány során előállt
válsághelyzetre adott fiskális mozgásteréről és lépéseiről. Korlátozott számú jelentkezést
fogadnak el, amelyre az alábbi linken lehet regisztrálni:
https://register.gotowebinar.com/register/6185030391084328720?
utm_source=Gatormail&utm_medium=email&utm_campaign=Paul+Tang+invitations++7.07.20&utm_term=Invitation%3a+Webinar+with+Paul+Tang+MEP%2c+ECON+committee+m
ember&utm_content=64116&gator_td=qCNva9RGk7wh7WU1qtQCbkL710zJflV2srcn5J2uoQl35
PHVykiX190smerZzYI9DA935t4NAOAU8ZrOw0gPwi35pq%2fwBIVKdY%2biU9o21mN%2fUD4o
xIduBKPU3MsyQQT76FxjVUf7wM7fKRmqUf%2bRST%2fcookbUgpjL02F7gtGvNI%3d

Az EBS (European Business Summit) szervezésében vita Margrethe Vestager-rel
2020. július 16-án 10.30-kor Margrethe Vestager Bizottsági alelnökkel lehet megvitatni a
COVID-19 járvánnyal kapcsolatos európai intézéseket. A moderátor Valentina Pop lesz a
Wall Street Journal-tól.
Regisztrálni az alábbi linken lehet:
http://www.ebsummit.eu/?debate=open&utm_source=flexmail&utm_medium=email&utm_campaign=ebslivedebate16jul3&utm_content=live+business+debates
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