Fogyasztókat érintő hírek és közlemények Brüsszelből II.

Válogatás az Európai Bizottság 2015. január 1-től napjainkig kiadott közleményéből és jelentéseiből
valamint a tagállamok híreiből, különös tekintettel a fogyasztóvédelem és környezetvédelem
témaköréből.
További figyelt téma: egészségügy, éghajlat és természeti erőforrások, élelmiszer-biztonság, energia,
érdekvédelem, fenntarthatóság, jogérvényesülés, esélyenlőség, szociális jogok, utazás.
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Brüsszel, 2017. december 19.

A tagállamoktól folytatódhatna a rezsicsökkentés
A tagállamok bizonyos feltételek mellett a jövőben is fenntarthatnák a villamos energia
árszabályozását a háztartási és az ipari fogyasztók esetében, és még a hatósági árak kivezetésére
sem kötelezné őket az a politikai megállapodás, amiről hétfő éjszaka egyeztek meg az energiaügyi
miniszterek. A Tanács az ún. tiszta energiacsomag négy lényeges eleméről is elfogadta a közös
álláspontot, megfigyelők szerint a villamos energiapiac szabályozásánál eléggé felvizezve az eredeti
bizottsági javaslatot.
Az észt soros elnökségnek egy közel 24 órán át tartó tárgyalási maraton végén sikerült áttörést
elérnie az úgynevezett Tiszta energiacsomag négy lényeges eleméről, a villamos energia piacot
szabályozó irányelvről és rendeletről, a megújuló energiákra vonatkozó szabályok felülvizsgálatáról
és az energiaunió kormányzásáról.
A négyes csomag magyar szempontból legfigyelemreméltóbb eredménye, hogy a Tanács végül a
kompromisszum oltárán feláldozta az Európai Bizottságnak azt a tervét, amelynek értelmében egy
ötéves átmeneti időszak végén kivezették volna a még meglévő árszabályozásokat a villamos
energia kiskereskedelmi piacán. Az észtek által kidolgozott és végül mindenki által elfogadott
kompromisszumos javaslat értelmében a tagállamok a jövőben is élhetnének a hatósági árképzés
eszközével, feltéve, hogy az árszabályozás, így a rezsicsökkentés költségeit nem hárítják át a
nagykereskedelmi szereplőkre, határokon átnyúló torzulást okozva ezzel a rendszerben.

Megfigyelők rámutatnak, hogy ez a kitétel nem új, mert már a 3-ik energiapiaci csomagnak is
része volt, mégsem tartotta be azt minden tagállam. A kormányoknak tett további engedmény
gyanánt a közös tanácsi pozíció továbbra is a tagállamok kezében hagyná a döntést az úgynevezett
védendő és energiaszegény fogyasztók körének meghatározásában, bár az utóbbi kategória
esetében egy Bizottság által felügyelt nyomon követési rendszer is létrejöhet.
Az észt javaslat azon a logikán alapult, hogy a nagykereskedelmi piac megkímélése mellett a
kormányoknak az okos mérők és a dinamikus számlázás révén a fogyasztókat kell aktívvá tenniük
és helyzetbe hozniuk, ami idővel szükségtelenné teheti az árszabályozást.
A kérdéshez ugyanakkor társjogalkotóként még az Európai Parlamentnek is lesz egy-két szava, az
árszabályozás megtartása ezért egyelőre csak a tagállamok közös álláspontjának számít.
Sokkal kevésbé pendültek egy húron a tagállamok a villamos energiapiac újraszabályozásának egy
másik vetületében, ami többek között a villamos energiával való kereskedés és a piaci fluktuációk
kiegyensúlyozására hivatott tagállami kapacitási mechanizmusok egységes szabályozását foglalja
magában. Miguel Arias Canete uniós energiaügyi biztos szerint végül kilenc tagállam – köztük
Magyarország – is azon tanácsi kompromisszum ellen szavazott (hiába), ami mögött egy németlengyel csomagalku sejlik fel. Ennek pedig az a lényege, hogy a lengyelek komoly engedményeket
kaptak a széntüzelésű erőművek megengedett kibocsátási határértékeinek és a határidőknek a
rögzítésében, egy, a németek számára a status quo fenntartását biztosító megoldásért cserébe az
úgynevezett ajánlati övezetek és a szűkületkezelési mechanizmusok kérdéskörében.
Nem véletlen, hogy lényegében Németország közvetlen és közvetett szomszédai szavaztak az alku
ellen, mivel leginkább őket sújtják a nem tervezett hurokáramlások. A jelenség oka, hogy a német
hálózat jelenleg csak korlátozottan alkalmas arra, hogy az északon megtermelt megújulókat
eljuttassa az ország déli részébe. Ezért a rendszerbe betáplált áram „körbemegy fél Európán”, és
komoly ingadozásokat, problémákat okoz a szomszédos országok hálózatában.
„Lengyelország megkapta a szenet, Németország pedig a satus quo-t” - foglalta össze tömören az
alkut egy EU-diplomata.
A tanácsi álláspont értelmében az új széntüzelésű létesítmények csak akkor termelhetnének
áramot 2025 után, ha a szén-dioxid-kibocsátásuk 550 gramm kilowatt/óra alatt lenne, vagy
kibocsátásuk éves átlagban nem érné el a 700 kilogrammot. Utóbbi feltételt francia
kezdeményezésre tették bele a csomagba. A már meglévő széntüzelésű erőműveknél is
meghatároztak egy korlátot. Ezeket 2030 után nem lehetne állami pénzből támogatni és 2025-től
folyamatosan csökkenniük kellene a számukra eszközölt kifizetéseknek.
A Tanács az Európai Bizottság javaslatát figyelmen kívül hagyva megerősítette azt a korábban
rögzített célt, miszerint a megújulók végfogyasztáson belüli részarányának 2030-ig legalább 27
százalékra kell nőnie. Mint Canete biztos sajtótájékoztatóján rámutatott, a megújulók (elsősorban
a szél és a napenergia) előállításának költségei az elmúlt években rohamosan csökkentek, ezért a
testület úgy látja, hogy az EU a 27 százaléknál ambiciózusabb, 30 százalékos részarányt is
bevállalhat. A Tanács azonban maradt az eredeti terveknél, jóllehet az Európai Parlament akár 40
százalékot is bevállalna.
Mivel a megújulók részarányára vonatkozó célszám elérése csak EU-szinten kötelező jogilag,
tagállami szinten nem, ezért a Tanács észt javaslatra végül három időközi referenciapontot is
beillesztett a tízéves periódusba. A számok a 100 százalékot jelentő célszám (27%) és a 2020-as
20 százalékos kiindulópont (ez a 0%) közötti különbség százalékos arányát jelölik. Ezek a
mérföldkövek a következők: 24% 2023-ban, 40% 2025-ben és 60% 2027-ben, ami meglehetősen
komótos kezdést feltételez, hiszen az utolsó 3 évre maradna a munka 40 százaléka.
A mostanim kör után a Tiszta energiacsomag nyolc jogalkotási javaslata közül már hétről megvan a
közös tanácsi álláspont. Az egyedüli hiányzó a tagállami szabályozó hatóságok együttműködésére

létrehozott ACER hatásköreinek kibővítése, amiről januárban, mér a bolgár elnökség idején lesz
megállapodás.
Az Európai Parlamentnek a legtöbb dossziéban még el kell fogadnia sajt jelentéseit, hogy aztán
azokat szembesíteni lehessen a tagállamokéval. A hét dosszié közül egyről már idén megállapodás
lehet az EP és a Tanács között, ez az épületek kibocsátási értékeiről szóló rendelet tervezete. A
kockázatkezelés és az energiahatékonysági irányelv (a felsoroltak egytől-egyig a 2030-as klíma és
energiacsomag céljait hivatottak alátámasztani) teszi teljessé a képet.

Brüsszel, 2017. december 18.

Konfliktusokat okozhat a klímaváltozás
Súlyos fegyveres konfliktusok törhetnek ki Európa szomszédságában a klímaváltozás, a politikai
instabilitás miatt, ezért Európának mielőbb lépnie kell.
Erre Brüsszelben tárgyaló katonai tanácsadók figyelmeztették az unió és a NATO vezetőit.
Ezek a konfliktusok pedig újabb migrációs hullámot indíthatnak el Európa felé.
- Szeretnénk segíteni abban, hogy az úgynevezett gyenge államok ne bukjanak el és ne váljanak
kormányozhatatlan területté, ahol az erőszakos szélsőségesek megvethetik a lábukat, vagy
toborozni kezdhetnek – mondta az amerikai hadsereg nyugalmazott altengernagya, Lee F. Gunn.
A tanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy a klímaváltozást és az élelmiszer -valamint vízhiányt a
szélsőségesek is kihasználhatják.
- Az Iszlám Állam például korlátozta a vízadagokat azért, hogy a területükön élőket könnyebben
kényszeríthessék arra, amit ők akartak – mondta a tanácsadó.

Brüsszel, 2017. december 14.

Pénzes borítékkal mutatnak szolidaritást a V4-ek
A V4-ek 35 millió euró pótlólagos pénzügyi támogatást nyújtanak egy Olaszország által koordinált
projekt megvalósításához, ami a líbiai határvédelem megerősítését célozza. Az összeget
testvériesen négy egyenlő részre bontották a V4-ek. Egy EU-diplomata szerint a gesztus javítja a
légkört és a szolidaritást, de nem helyettesítheti a négy tagállam menekültek elosztásában való
részvételét.
Intézményi források szerint is nem jelképes összeggel járult hozzá közvetlenül az afrikai migrációs
hullám uniós kezelésére létrehozott pénzügyi alaphoz a négy visegrádi ország, melyek vezetői
közvetlenül az EU-csúcs csütörtöki kezdete előtt prezentálták ajánlatukat.
A gesztusértékű lépést Jean-Claude Juncker, bizottsági elnök környezete úgy kommunikálta, mint a
V4-ek és Juncker októberi találkozójának a gyümölcsét, amelyen szóbeli megállapodást kötöttek
arról, hogyan segíthetné az országcsoport a déli irányból Európába tartó migrációs hullám
megfékezését célzó olasz és uniós erőfeszítéseket.
A négy közép- és kelet-európai ország 35 millió eurót ajánlott fel csütörtökön Paolo Gentiloni olasz
miniszterelnöknek, a V4-ek közleménye szerint a líbiai határok megerősítését célzó
erőfeszítésekhez. A 35 millió eurón egyenlő arányban osztoznak a V4-ek, ami azt jelenti, hogy
mindegyikük nagyjából 9-9 millió eurót tesz a borítékba.

A líbiai migrációs helyzet stabilizálására irányuló uniós erőfeszítéseket Olaszország koordinálja, és
így a források fölött is rendelkezik.
A mostani felajánlás formailag az „Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” nevet viselő pénzügyi
támogatási alapba kerül, aminek 3,3 milliárd euró a keretösszege, és amiből 2,9 milliárdot az EUbüdzsé, a hiányzó 375 millió eurót pedig a tagállamok fedezik. Ezt a keretet eddig 50 millió euró
híján feltöltötték a tagállamok, de a V4-ek által most felajánlott összeg ezen felül értendő, és az
afrikai alap Észak-Afrika számára elkülönített keretébe kerül.
Magyarország már korábban befizette a ráeső 700 ezer eurós részt az alapba.
Egy nevének mellőzését kérő EU-diplomata tapsra érdemesnek nevezte a V4-ek gesztusát, de azt
is világossá tette, hogy ezzel nem válthatják meg a menekültek elosztásában rájuk háruló
kötelezettségeket. „Egy dolog a most bejelentett támogatás, és megint másik a jogi szöveg” mutatott rá az asztalon lévő bizottsági javaslatra célozva, aminek szerves része a kötelező
menekültkvóta is. Ez a kérdés volt egyébként a fő fogás a csütörtöki csúcsvacsorán is, ahol ilyen
szinten első ízben vitatták meg a migrációs válságkezelés belső dimenzióját.
„A pénzügyi erőfeszítéssel és a projekt végrehajtására való készséggel a V4-ek újra jelét adják
annak a meggyőződésüknek, hogy az Európára nehezedő migrációs nyomást csak a külső határok
védelmének szavatolása révén lehet hatékonyan kezelni, miközben a migrációs válságot kiváltó
okokat is orvosolni kell” - áll a V4-ek közleményében.

Budapest, 2017. december 14.

Betontömbökkel a karácsonyi vásárok biztonságáért
De mit érnek, ha széthúzkodják az úttorlaszokat?
Idén először kékre festett, BRFK feliratú betontömböket is telepítettek Budapesten a karácsonyi
vásárok helyszíneire. Több európai nagyvárosban az elmúlt években elkövetett gázolásos
terrorcselekmények után kezdtek telepíteni hasonló betontömböket a zsúfoltabb helyekre. A
nemzetközi ajánlás nyomán kerültek ki a fővárosban is ezek az úttorlaszok, amelyek a rendőrség
közleménye szerint az emberek szubjektív biztonságérzetének növelését is szolgálják.
A turisták gyakran egy sikeresebb fotó elkészítéséhez dobogónak használják ezt a terrorelhárítási
csúcstechnikát. Viszont ahogy más járókelők, ők sem félnek.
A gázolásos támadások ellen védő betontömbök növelhetik a vásárlók biztonságérzetét, viszont
akadályozzák a karácsonyi vásárba szállító autókat, ezért néhány tömböt már szét is húzgáltak.

Brüsszel, 2017. december 13.

Elfogadták a PANA-bizottság adócsalás elleni ajánlásait

Legyenek bárki által hozzáférhető haszonélvezői nyilvántartások
Szankciók az agresszív adótervezésben részt vevő közvetítők ellen
Nyilvános haszonélvezői regiszter, a bejelentők hatékony védelme és a közvetítők szabályozása is
elengedhetetlen az adócsalás elleni küzdelemben az EP szerint.
A legfontosabb javaslatok:
jöjjenek létre a tényleges tulajdonokat tartalmazó szabványosított, rendszeresen frissített,
nyilvános és egymással összekapcsolt uniós szintű nyilvántartás, amelyben szerepelnek a
vagyonkezelők, alapítványok és a hasonló jogi konstrukciók,
az agresszív adótervezésben segédkező köztes szereplőket szabályozzák és ösztönözzék, hogy
tartózkodjanak az adócsalástól és adókikerüléstől,
sürgősen közös nemzetközi meghatározást kell adni arra, hogy mi tekintendő „offshore pénzügyi
központnak”, „adóparadicsomnak”, „banktitok-adójogrendszernek”, „nem együttműködő
adójogrendszernek” és „a pénzmosás szempontjából kiemelt kockázatot jelentő országnak”,
a visszaélést bejelentő személyek kapjanak hathatós védelmet és megfelelő pénzügyi támogatást,
nagyobb visszatartó erővel bíró szankciókat alkalmazzanak azokkal a bankokkal és köztes
szereplőkkel szemben, akik szándékosan és rendszeresen közreműködnek jogellenes adózási vagy
pénzmosási rendszerekben.
a következő törvényhozási ciklusban álljon fel egy adóelkerüléssel foglalkozó állandó bizottság.
A képviselők sajnálattal állapítják meg, hogy a Panama-papírokban több tagállam is felbukkan és
rámutatnak arra, hogy „bizonyos tagállamokban hiányzik a politikai akarat a reformok és a
törvények végrehajtására”. Ezen felül javasolják, hogy Az adózással kapcsolatos uniós szabályokat
jelenleg teljes egyetértéssel kell elfogadni, a PANA-bizottság szerint a döntéshozatalt a kérdésben
a minősített többség felé kellene elmozdítani.

Brüsszel, 2017. december 12.

Az európai stratégiai beruházási alap eddigi eredményei
Az EP december 12-én döntött az európai stratégiai beruházási alap (EFSI) finanszírozásának
meghosszabbításáról 2020 végéig. A cél 500 milliárd eurónyi beruházás ösztönzése Európában.

Az EFSI Magyarországon

Az európai stratégiai beruházási alapot az Európai Beruházási Bankon (EBB) belül hozták létre
2015-ben, és fontos része annak a Jean-Claude Juncker nevével fémjelzett 315 milliárd
eurós beruházási tervnek, amelytől az európai gazdaság fellendítését várja az EU.
Az EFSI célja olyan projektek támogatása, amelyek gazdaságilag kivitelezhetőek, megvalósításuk
viszont kétséges, mivel a bizonytalan gazdasági helyzet vagy a nagyobb kockázat miatt a
magánbefektetők vonakodnak finanszírozásuktól.
A beruházási alap ezt a kockázatot csökkentené, amivel a magánbefektetőket ösztönözné.
A 2017 novemberéig elfogadott EFSI finanszírozási keret megközelítette az 50 milliárd eurót,
amellyel a becslések szerint összességében több mint 250 milliárd eurónyi beruházást mozgósít
Európa-szerte. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az egyes tagállamokra vonatkozó adatokat.

Milyen értékben
mozgósít további
beruházást?

Ország

Az EFSI keretében nyújtott,
jóváhagyott finanszírozás
(millió euró)

Ausztria

930

2821

Belgium

1261

5832

(millió euró)

Bulgária

355

1586

Horvátország

186

741

Ciprus

45

81

Cseh Köztársaság

547

2481

Dánia

525

1606

Észtország

112

803

Finnország

1414

5634

Franciaország

7822

36808

Németország

5020

21752

Görögország

1643

5529

Magyarország

73

1229

Írország

978

3948

Olaszország

6461

36731

Lettország

182

615

Litvánia

324

934

Luxembourg

89

284

Málta

11

34

Hollandia

2350

8368

Lengyelország

2515

8869

Portugália

1893

5450

Románia

326

1078

Szlovákia

473

1225

Szlovénia

59

490

Spanyolország

5156

30812

Svédország

1751

6256

Egyesült Királyság

2795

19260

Országhatárokon átnyúló projektek 4305

40357

Az EU-ban összesen

251611

Forrás: Európai Bizottság

Brüsszel, 2017. december 11.
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PESCO: a hatékonyabb védelmi együttműködésért az EU-ban
December 11-én 25 tagállam minisztere hivatalosan is elkötelezte magát, hogy szorosabbra fűzi az
együttműködést a védelem területén. Az EP már régóta dolgozik azért, hogy ez megvalósuljon.

Védelmi együttműködés
Az állandó strukturált együttműködés, röviden PESCO (Permanent Structured Cooperation),
megteremti a lehetőséget arra, hogy a tagországok jobban összedolgozzanak a védelem és a
biztonság terén. „Ez teszi lehetővé, hogy a katonai együttműködés most egymástól elkülönülő kis
szigeteit egy tető alá vonhassuk” - mondta Michael Gahler (néppárti, német).
PESCO: hatékonyabb együttműködés lépésről lépésre
A tagállamok a Lisszaboni Szerződésben állapodtak meg a PESCO létrehozásáról, a Bizottság és a
Parlament mindvégig támogatta. November 13-án 23 ország (köztük Magyarország is) írta alá
a hivatalos bejelentést, amely december 11-én lépett életbe.
Évi több milliárd euró megy kárba a védelmi beszerzésekre fordított összegből a beszerzési
folyamatok korlátai és a felesleges többletkapacitások miatt. A PESCO egyik fő célja, hogy
összehangolja a tagországok katonai kapacitását és erőforrásait. „Meggyőződésem, hogy az EU
védelmi politikája sokkal kézzel foghatóbbá válik attól, hogy bizonyos katonai formációkat a PESCO
alá vonunk” - mondta Michael Gahler.
A tagállamok önkéntes alapon vesznek részt az együttműködésben, de ha úgy döntenek, hogy
bekapcsolódnak, akkorvállalásokat kell tenniük az együttműködés előmozdítására. Ha ezeket nem
tartják be, akkor felfüggeszthetik a tagságukat.
A PESCO keretében a tagországok közös célokat, projekteket határoznak meg - mint például új
katonai eszközök fejlesztése, vagy a logisztika összehangolása -, majd ezek megvalósítására
nemzeti terveket dolgoznak ki.

„Véget kell vetnünk annak, hogy a hadifelszerelések gyártói vetélkednek egymással a nemzeti és
uniós piacon” - mondta Michael Gahler jelentéstevő, a közös európai biztonság- és
védelempolitikáról szóló EP-jelentés szerzője.
Az EP már többször szót emelt a védelmi együttműködés erősítése mellett
Habár 2014 óta 14 ország megemelte a védelmi politikára fordított összeget, a Parlament szerint a
tagállamoknak GDP-jük 2%-át erre kellene költeniük (jelenleg ez csak Görögországban,
Észtországban és az Egyesült Királyságban valósul meg). A képviselők emellett arra kérik a
tagállamokat, hogy vonják össze forrásaikat és erősítsék meg az Európai Védelmi
Ügynökség koordináló szerepét.
PESCO vs. NATO
A PESCO kritikusai azt mondják, hogy bármilyen katonai együttműködés kontraproduktív lehet,
mert aláássa a NATO céljait. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára ugyanakkor elmondta:
„Véleményem szerint erősítheti Európa védelmi rendszerét, ami jó Európának, de jó a NATO-nak
is”. Michael Gahler is úgy fogalmazott: „Biztos vagyok benne, hogy az a 22 ország amely az EU és
a NATO tagja is, gondoskodik róla, hogy a PESCO sikeres legyen”.

Brüsszel, 2017. december 10.

Az Európai Parlament elkötelezett az emberi jogok védelme mellett
Ma van az emberi jogok napja. Az Európai Parlament a Szaharov-díjjal és számos más módon tesz
az emberi jogok védelméért világszerte.
Az emberi jogok védelme az EU egyik legfontosabb feladata
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát 1948. december 10-én fogadták el, ez a nap azóta
világszerte az emberi jogok napját jelöli.
„Azt gondolom, hogy az az Európai Unió fontos feladata, hogy fenntartsa a küzdelmet, és a kihívás
teljesítéséhez a szükséges szolidaritást mutatva mindenütt biztosítsa az emberi jogokat” - mondta
Pier Antonio Panzeri (szocialista, olasz), az EP emberi jogi albizottságának tagja.
Az európaiak csaknem fele a békét (46%) és az emberi jogok tiszteletben tartását (43%) nevezte
meg a legfontosabb értékeiként az Eurobarometer legutóbbi felmérésében.
Valóban, az emberi jogok tiszteletben tartása az Európai Unió egyik alapvető értéke. Az Európai
Parlament nemcsakközleményeiben ítéli el az emberi jogok megsértését világszerte, hanem
havonta plenáris vitákat szervez a témában, jelentéseiben és állásfoglalásaiban sürgeti azok
tiszteletben tartását.
A decemberi plenáris ülésen a képviselők szavaznak az EP álláspontjáról az emberi jogok és a
demokrácia helyzetéről szóló, 2016. évi éves jelentés kapcsán. A képviselők aggodalmuknak adnak
hangot amiatt, hogy a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok háttérbe szorulnak, és
továbbra is fenyegetésnek vannak kitéve világszerte. A december 14-i plenáris ülésen az EPképviselők többek között a mianmari rongyiák üldöztetéséről és az afganisztáni helyzetről
isvitáznak.
Az EP a gondolatszabadságért évente odaítélt Szaharov-díj révén is támogatja az emberi jogokat. A
díjat az emberi jogokért világszerte folytatott küzdelemben kivételes eredményt elért
személyeknek ítélik oda. Idén a venezuelai demokratikus ellenzék kapja, a díjátadó ceremóniát
december 13-án tartják Strasbourgban.

Brüsszel, 2017. december 8.

EU-magyar egymásratalálás az ukrán törvény ügyében
Az EU most már saját elvárásaiként fogalmazza meg a magyar követeléseket Ukrajnával szemben
a vitatott oktatási törvény kapcsán – közölte az EU-ukrán társulási tanács pénteki ülését követően
Szijjártó Péter külügyminiszter. A Velencei Bizottság várakozások szerint a hétvégén hozza
nyilvánosságra a törvényről készült szakvéleményét, és uniós oldalról abból indulnak ki, hogy
elmarasztalás esetén Kijev korrigálni fog.
Úgy tűnik, hogy mostanra az EU egésze azonosult a magyar igényekkel a nemzeti kisebbségek
számára hátrányos ukrán oktatási törvény apropóján. Szijjártó Péter, aki egyedüli miniszterként
vett részt az EU-ukrán társulási tanács pénteki ülésén, a találkozó után úgy vélte, hogy az EU – a
főképviselő Federica Mogherini személyében most már a saját elvárásaiként fogalmazza meg a
Kijevvel szemben támasztott magyar követeléseket. A külügyminiszter szerint ezzel végleg
megdőlt az az állítás, miszerint Budapest egy kétoldalú problémát fújna fel, és így próbál kibabrálni
az ukránokkal.
Ez a vélekedés főleg a NATO-térfélen nyert teret, aminek jeleként 11 ország nagykövete levélben
kérte a magyar diplomáciát arra, ne blokkolja Ukrajna és az észak-atlanti szövetség
együttműködését. Mint ismert, Magyarország megakadályozta, hogy miniszteri szinten összeüljön a
NATO-ukrán tanács.
Utóbb egy, az európai külügyi szolgálathoz (EKSZ) közelálló forrás is megerősítette, hogy
Mogherini lényegében ugyanazokat a pontokat említette az EU-ukrán társulási tanács ülésén, mint
előtte a magyar diplomácia vezetője. Szijjártó emlékeztetett rá, hogy hazánknak három elvárása
van Kijev felé. Ezek a következő. Egy, a nemzeti kisebbségek által már megszerzett jogokból egy
kicsit sem lehet elvonni. Kettő, Kijevnek konzultálnia kell a helyzet feloldásáról a helyi magyar
közösség képviselőivel. Három: a Velencei Bizottság véleményét teljes egészében figyelembe kell
venni és végre is kell hajtani.
Volodymir Groysman, ukrán miniszterelnök és Federica Mogherini az ülést követően csak rövid
nyilatkozatokat tettek, de kérdésekre nem válaszoltak. A nyilatkozatokban ugyanakkor egyetlen
szót sem ejtettek az ukrán oktatási törvényről.
Források szerint ennek dacára az ülésen hangsúlyosan jelen volt a kérdés. Szijjártó Péter
bevezetőjére ukrán részről a miniszterelnök és annak helyettese is válaszoltak. A már ismert
érvelés mentén többek között azt az indokot hozták fel az oktatási törvény módosítása mellett,
hogy az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek ukrán nyelvtudása nagyon elmarad a kívánt szinttől,
így a közélet számos terén, például a munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe kerülnek.
Ez azonban nem lehet indok a kisebbségi nyelvek korlátozására – mutatott rá már utólag újságírók
előtt a magyar külügyminiszter, hozzátéve, hogy ha elveszik a magyar nyelven történő tanulás
jogát, attól azok még nem fognak jobban tudni ukránul.
Az EU részéről mindenesetre abból indulnak ki, hogy amennyiben a Velencei Bizottság jogi
szakvéleménye hiányosságokat tár fel a törvényben, akkor Ukrajna az észrevételek fényében
módosítani fog.
Ehhez képest helyezte kilátásba Szijjártó Péter az általános magyar blokkoló hozzáállás
megváltozását, ha Ukrajna megfelel a vele szemben támasztott elvárásoknak.
Az EU-ukrán társulási tanács üléséről kiadott közös nyilatkozat az oktatási törvényt illetően
különben szinte egy az egyben átveszi azt a megfogalmazást, amit két héttel korábban a Keleti

Partnerségi csúcs záróközleménye is leszögezett, és ami a kisebbségek által már gyakorolt jogok
tiszteletben tartására szólít fel.

Brüsszel, 2017. december 7.

Egyetlen nap, három bírósági kereset Magyarország ellen
Az Európai Bizottság egyetlen napon belül három különböző ügyben is az Európai Bíróság elé viszi
Magyarországot. A testület a felsőoktatási és a civil törvény, továbbá a kötelező ideiglenes
menekültkvóták ügyében is keresetet nyújt be a Bírósághoz, a harmadik és végső szakaszba
léptetve ezzel a kötelezettségszegési eljárást. A Bizottság ugyanakkor kész lehet arra, hogy
rugalmasabban viszonyuljon a kötelező menekültkvóta kérdéséhez a dublini reformmal
összefüggésben.
Három ügyben is az Európai Bíróság elé viszi a Bizottság Magyarországot. A testület csütörtökön
úgy döntött, hogy keresetet nyújt be az EU legfőbb jogi testületéhez Magyarországgal szemben a
felsőoktatási-, a civil törvény, továbbá a kötelező ideiglenes menekültkvótákról szóló két évvel
ezelőtti tanácsi határozat nem megfelelő végrehajtása miatt.
A testület mindhárom esetben azzal indokolta döntését, hogy a magyar hatóságok nem orvosolták
a Bizottság által beazonosított komoly problémákat, illetve a kötelező áthelyezési mechanizmus
esetében nem adták jelét annak, hogy végre kívánják hajtani a rendelkezéseket.
A kötelező menekültkvóta ügyében Magyarország nem egyedül, hanem Csehország és
Lengyelország társaságában lesz alperes. „A bírósági szakasz mindig az utolsó mentsvár.
Reméljük, hogy még mindig tudunk megoldást találni (a per megkezdése előtt)” - jelentette ki
sajtótájékoztatóján az Európai Bizottság első alelnöke.
Frans Timmermans leszögezte, hogy a döntés nem érheti meglepetésként a három kormányt,
különösen a szeptemberi európai bírósági döntés fényében, ami jogilag érvényesnek nevezte a
magyar és a szlovák hatóságok által jogi úton megkérdőjelezett tanácsi határozatot, amin az egész
áthelyezési mechanizmus alapult. Hozzátette, a testület részéről politikai opportunizmus lett volna
megállni az eljárásban, és szerinte a helyzet sürgőssége is igazolta a lépést.
Timmermans a BruxInfo kérdésére válaszolva rossz érvnek nevezte azt, hogy a bírósági döntés
idejére már nem lesz elosztható menedékkérő, így annak gyakorlati haszna egy esetleges
elmarasztalás esetén is a zéróval lesz egyenlő. Úgy vélekedett, hogy még néhány ezer
menedékkérő vár befogadásra, és a Bizottságnak egyébként is az a feladata, hogy betartassa az
uniós jogot.
Az Európai Bizottság másfelől egy, a jövő heti uniós csúcsra készülő közleményben az eddiginél
valamivel nagyobb nyitottságot és rugalmasságot mutatott aziránt, hogy a dublini (menekültügyi)
rendszer reformjában a kötelező menekültkvóta kevésbé meghatározó szerepet játsszon a testület
jogszabályi javaslatához képest.
Timmermans szerint a Bizottság hajlik egy olyan kompromisszumra, hogy a menedékkérők
áthelyezése csak speciális helyzetekben legyen kötelező, amikor egy-egy frontország különösen
súlyos menekültválsággal néz szembe. Egyébiránt elképzelhetőnek tartotta azt, hogy önkéntes
alapon történjen a menekültek tagállamok közötti elosztása. Ez egyfajta nyitásként is értékelhető
azt követően, hogy a Tanácsban az észt soros elnökség egy olyan kompromisszumos javaslatot
köröztetett a tagállamok között, ami már nem tartalmazta a kötelező menekültkvótát.
Rákérdezésre ugyanakkor az alelnök csak keveset árult el arról, hogy miben is tér el valójában a
Bizottság megközelítése saját korábbi javaslatától. Úgy vélte, hogy abban egy tapodtat sem
engedhetnek, hogy ha egy tagország súlyos válsághelyzetbe kerül, akkor mindenkinek, minden

eszközzel (és nem csak személyi állománnyal, technikával vagy pénzzel) a segítségére kell sietnie.
Abban viszont már nagyobb mozgásteret lát, hogyan határozzák meg azt, mi minősül válságos
helyzetnek.
Timmermans egy másik újságírói kérdésre leszögezte, a Bizottság a felgyülemlő európai bírósági
keresetek ellenére sem lát okot arra, hogy változtasson Magyarországot érintő álláspontján, és
megítélés, továbbá eljárás szempontjából is egy kalap alá vegye Budapestet Varsóval.
„Érdeklődéssel kísérjük figyelemmel az EP eljárását, ami egy másik utat választott. De, jelenleg
nem látunk okot arra, hogy változtassunk a megközelítésen. Továbbra is úgy ítéljük meg, hogy a
magyar kormánnyal speciális esetekben nem értünk egyet, és a magyar helyzet nem összemérhető
a lengyellel, ahol fennáll a rendszerszintű fenyegetés veszélye a jogállamiságra” - jelentette ki az
Európai Bizottság első alelnöke.
Ami a felsőoktatási törvényt illeti, a Bizottság a magyar kormány által az áprilisban indult
kötelezettségszegési eljárás keretében adott válaszok után is tartja magát ahhoz a véleményéhez,
hogy a módosított jogszabály nem egyeztethető össze a felsőoktatási intézmények
szolgáltatásnyújtási szabadságával, és azon szabadságával, hogy az Unió területén bárhol
letelepedjenek. Emellett azt vallják, hogy az új szabályozás ellentétes a tudományos szabadsághoz
való joggal, az oktatáshoz való joggal és a vállalkozás szabadságával, amelyeket az EU Alapjogi
Chartája biztosít, illetve a nemzetközi kereskedelmi jogban fennálló uniós
kötelezettségvállalásokkal (a szolgáltatások kereskedelméről van szó).
A civil törvény ügyében indult eljárást Brüsszel annak ellenére lépteti a harmadik, bírósági
szakaszba, hogy a magyar hatóságok nem válaszoltak a kért 1 hónapos határidőn belül az
októberben kelt indoklással ellátott véleményre (az eljárás második szakasza).
A Bizottság július 14-én eredetileg azért döntött az eljárás elindítása mellett, mert meggyőződése
szerint az ország megsértette a Szerződésnek a tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseit,
amennyiben a civil törvény – szerinte – közvetett módon diszkriminál és aránytalanul korlátozza a
civil szervezetek külföldről történő támogatását. Brüsszel úgy látja, hogy a magyar törvény
ezenkívül megsérti az egyesüléshez való jogot, a magánélet és a személyes adatok védelméhez
való jogot, amelyet az alapjogi charta rögzít, és amelyeket a szerződés tőke szabad mozgásával
kapcsolatos rendelkezéseivel együtt kell értelmezni.
A magyar kormány előbb augusztus 14-én, majd szeptember 7-én válaszolt a hivatalos felszólító
levélre, de a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem orvosolta az abban megfogalmazott komoly
aggodalmakat.

Brüsszel, 2017. december 6.

Tizenhét adóparadicsom az uniós feketelistán
Tizenhét ország szerepel az uniós pénzügyminiszterek által kedden elfogadott feketelistán, ami az
úgynevezett nem együttműködő adózási joghatóságok nevét tartalmazza. Az EU ugyanakkor beéri
a megnevezéssel és a megszégyenítéssel, szankciókkal nem kívánja sújtani a tisztességtelen
adógyakorlatokat fenntartó országokat.
Tizenhét ország került fel arra a feketelistára, amit az Európai Unió állított össze azokról az
államokról, amelyek nem felelnek meg a nemzetközi szinten rögzített jó adózási sztenderdeknek. A
listát – ami premier az EU gyakorlatában – keddi ülésükön fogadták el a tagállamok
pénzügyminiszterei.

A 17 „nem együttműködő adózási joghatóság” a következő: Amerikai Szamoa, Bahrein, Barbados,
Grenada, Guam, Koreai Köztársaság, Macaó, Marshall-szigetek, Mongólia, Namíbia, Palau, Panama,
Szent Lucia, Szamoa, Trinidad és Tobago, Tunézia, Egyesült Arab Emirátusok.
47 további ország az EU közbenjárására kötelezettséget vállalt az adórendszerükben beazonosított
hiányosságok pótlására és a szükséges követelmények teljesítésére.
Az Európai Bizottság szerint a példátlan listázás hozzájárulhat a globális szintű jó
adókormányzáshoz, és segíthet az olyan nagy volumenű adóvisszaélések megelőzésében,
amilyenekre a „Paradise Papers” és más botrányok a közelmúltban rámutattak.
Az Unió ugyanakkor legalábbis egyelőre beéri a nem együttműködő országok megnevezésével és
megszégyenítésével, szankciók alkalmazásáról azonban nincs szó ellenük.
„Az adóparadicsomokról készült első uniós feketelista mérföldkőnek számít az átláthatóságért és
tisztességért folytatott küzdelemben. A folyamat ugyanakkor nem áll meg itt. Fokozni kell a
nyomást a listázott országokra annak érdekében, hogy változtassanak a gyakorlatukon. A
feketelistázott joghatóságokat elrettentő szankciók formájában kellene büntetni, az erre
kötelezettséget vállalóktól pedig gyors és hiteles cselekvést várunk. Senki sem kaphat
szabadkártyát” - jelentette ki Pierre Moscovici, gazdasági, pénzügyi és adópolitikai biztos.
A 47 államnak 2018 végéig ad határidőt az EU a szükséges lépések megtételére, illetve annak
elkerülésére, hogy őket is feketelistázzák. A Bizottság azt is el szeretné érni a tagállamoknak, hogy
erőteljes és visszatartó erővel bíró ellenintézkedéseket hozzanak a listázott adójoghatóságokkal
szemben.

Brüsszel, 2017. november 30.

Uniós fogyatékosságügyi stratégia
A mindenki számára akadálymentes Európáért
Az EP-képviselők szerint az EU-nak jóval többet kell tennie, hogy javuljon a fogyatékossággal élők
szociális és gazdasági helyzete, és valóban beilleszkedjenek a társadalomba.
Az Európai fogyatékosságügyi stratégia
Az Unió stratégiáját 2010-ben fogadták el a tagállamok, fő célja, hogy egy mindenki számára
akadálymentes Európát építsen.
Ehhez az EU nyolc fő területet határoz meg, amelyeken feltétlenül szükség az előrelépés:
akadálymentesítés, részvétel (integráció a társadalomba), egyenlőség, foglalkoztatás, oktatás és
képzés, szociális védelem, egészségügy és külső fellépés (a tagállamoknak az Unión kívüli
fellépésük során - szomszédságpolitika, fejlesztési támogatások - is segíteniük kell a stratégia
megvalósítását).
Az EU és a tagállamok is részei a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezménynek, amely
így az uniós jogrend részét képezi, és amely arra kötelezi a részes államokat, hogy védelmezzék a
fogyatékos személyek alapvető szabadságjogait. Az uniós stratégia az EU fő eszköze arra, hogy
végrehajtsa az ENSZ-egyezményben foglalt követelményeket és biztosítsa, hogy a tagállamok
mindig szem előtt tartják azt.
Az EU-ban minden 6. ember fogyatékossággal él
Az Európai Unióban a becslések szerint mintegy 80 millió fogyatékossággal élő ember él, közülük
46 millió nő.

Ők a környezet, illetve a viselkedésbeli akadályok miatt gyakran nem tudnak bekapcsolódni a
társadalmi eseményekbe, és sokszor éri őket hátrányos megkülönböztetés, kirekesztés. A
fogyatékos személyek esetében a szegénységi ráta 70%-kal magasabb az átlagnál - részben azért,
mert korlátozottabbak a lehetőségeik a munkaerőpiacon.
A 75 év felettiek több mint egyharmadát sújtja valamilyen fogyatékosság, és ez az arány az EU
lakosságának idősödésével várhatóan nőni fog.
Az EP szerint többet kell tenni az egyenlőség érdekében
A Parlament mostani jelentésében hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élőket megilleti az
egyenlő elbánás joga, de ahhoz, hogy ez valóban megvalósuljon, még jóval többet kell tenni.
Például további szabályokat kell elfogadni, mint azeurópai akadálymentesítési intézkedéscsomag.
Az EP-képviselők többek között azt kérik a Bizottságtól, hogy állítson fel kötelező követelményeket
a közterületek és épületek akadálymentességére, valamint fogadjanak el kötelező
százalékarányokat a fogyatékossággal élők foglalkoztatására a köz- és magánszektorban.
A képviselők emellett kérik, hogy a Bizottság gondoskodjon a fogyatékos személyek oktatáshoz,
valamint az ifjúsági programokhoz (pl. Erasmus+) történő hozzáféréséről, és akadálymentesítse a
112-es segélyhívószámot.
Fogyatékossággal Élők Európai Parlamentje
Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) és az Európai Parlament 2017. december 6-án immár
negyedik alkalommal szervezi meg a Fogyatékossággal Élők Európai Parlamentjét, amelyen Európa
minden részéről több száz, a fogyatékos emberek szervezeteit képviselő küldött, EP-képviselő, és
más európai szintű intézmények magas rangú vezetői gyűlnek össze.
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Az EP a glifozát engedélyének meghosszabbításáról:
Az emberek egészséget kell előtérbe helyezni
Az EP szerint 2022-ig be kell tiltani a lehetséges rákkeltő anyagok közé sorolt glifozát
használatát. A tagállamok november 27-én úgy döntöttek, hogy további 5 évig
engedélyezik azt.
Az EP a mezőgazdasági modellünk újragondolását szorgalmazza
Habár hosszú ideje vitatják hatását az emberi szervezetre, a glifozát az egyik legelterjedtebb és
legnagyobb mennyiségben alkalmazott gyomirtó szer a világon.
Az Európai Bizottság 2016-ban arra tett javaslatot, hogy további 15 évvel hosszabbítsák meg a
glifozát tartalmú növényvédő szerek használatának engedélyezését. A tagállamok tiltakozása miatt
végül először 10, majd 5 évre csökkentette a javaslatát, így végül a tagállamok többsége
rábólintott a hosszabbításra.
Sokan tiltakoznak a hosszabbítás ellen - az EP is
A Parlament álláspontja egyértelmű, a képviselők október végén állásfoglalást fogadtak el a
témában. „A háztartási használat azonnali, az egyéb használat fokozatos megszüntetését kértük
2022-re” - jelentette ki Miriam Dalli (szocialista, máltai) az állásfoglalás kapcsán azon a nyilvános
meghallgatáson, amelyet a glifozát betiltását kérő európai polgári kezdeményezés miatt tartottak
az EP-ben november 20-án.

A glifozát engedélyének betiltását, és az emberek egészségének védelmét kérő európai polgári
kezdeményezést 1,3 millióan írták alá EU-szerte.
„A glifozát katasztrofális hatással van a környezetre, válogatás nélkül öli meg a
növényeket. A gyártója szavaival élve ez a leghatékonyabb ölőszer” - magyarázta a polgári
kezdeményezés képviselője, Franziska Achterberg.
Az ENSZ rákbetegséggel foglalkozó ügynöksége a lehetséges rákkeltő hatású szerek közé sorolta a
glifozátot 2015 márciusában, az EU élelmiszerbiztonsági és vegyianyag ügynökségei azonban az
engedély meghosszabbítása előtt végzett kockázatelemzések során eltérő következtetésre jutottak
a glifozát biztonságosságával kapcsolatban.
Miért nem bíznak a glifozát ellenzői az uniós ügynökségek tanulmányainak hitelességében?
Az európai polgári kezdeményezés képviselői szerint azért, mert azok túlságosan nagymértékben
támaszkodnak maguk a gyártók által készített elemzésekre - ezek pedig nem tekinthetőek
független értékelésnek.
Mennyire biztonságos a Monsanto terméke?
Miután a Monsantot több vád is érte, hogy felbérelt írók által publikáltatott a saját terméke
biztonságosságát taglaló tudományos cikket, az EP környezetvédelmi szakbizottsága meghívta a
cég képviselőit, hogy október 11-én, egymeghallgatáson saját maguk mondhassák el
véleményüket.
Carey Gillam, a US Right to Know élelmiszeripari témákkal foglalkozó civil szervezet oknyomozó
újságírója szerint a rendelkezésre álló dokumentumokból világosan kirajzolódik, hogyan próbálta a
Monsanto befolyásolni a politikai döntéshozókat. A vállalat amerikai és uniós tudósok hálózatát
állította fel, hogy magukat függetlennek beállítva hangsúlyozzák, milyen biztonságos a glifozát
használata.
A Monsanto képviselői nem jelentek meg az EP-ben szervezett meghallgatáson, mivel szerintük az
“nem a megfelelő fórum” a kérdés megvitatására. A Parlament elnöke és a frakcióvezetők ezután
határoztak a Monsanto lobbistáinakkitiltásáról az EP-ből.
Az amerikai bíróság kötelezte a Monsantot, hogy hozza nyilvánosságra azokat az anyagokat, belső
e-maileket és dokumentumokat, amelyek a glifozát és a leukémia közötti összefüggést vizsgálják.
2017 júniusában az EP-képviselők jelezték, hogy a vállalat által támogatott ilyen tanulmányok
hitelessége erősen megkérdőjelezhető.
Részben ezekre a tanulmányokra alapozva értékelték a glifozát hatását az EU élelmiszerbiztonsági
és vegyianyag ügynökségei.
A Bayer német gyógyszereket és növényvédő szereket gyártó vállalat 2016-ban ajánlatot tett,
hogy 66 milliárd amerikai dollárért felvásárolja a Monsantot. Az ügyet jelenleg a Bizottság
versenyjogi szakértői vizsgálják, az összeolvadás ugyanis létrehozná a világ legnagyobb
növényvédőszer- és vetőmag-csoportját ebben a már eleve nagyon koncentrált iparágban.
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Az EP növelné az energiahatékonysági és megújuló célokat
A Bizottságnál és a Tanácsnál ambiciózusabb célok elérését tűzte ki 2030-ra mind az
energiahatékonyság, mind pedig a megújuló energiák részarányát illetően két jelentés
keddi megszavazásakor az Európai Parlament ipari, kutatási és energiapolitikai

szakbizottsága (ITRE). Az EP plenárisa 2018 januárjában szavaz majd mindkét
javaslatról.
A képviselők 2030-ig a Bizottság által javasolt 30 százalék helyett 40 százalékkal csökkentenék az
EU energiafogyasztását, a megújulók részarányát az előállított energia fogyasztásából pedig 27
százalék helyett legalább 35 százalékra vinnék fel ugyancsak 2030-ig.
„A 2030-ig 35%-os megújuló energia cél az abszolút minimum kellene, hogy legyen és nem
elegendő a párizsi klímaegyezmény céljainak eléréséhez. Ami még ennél is rosszabb, az uniós
szintű célt nem fogják alátámasztani nemzeti szinten megállapított kötelező célok. A joghézaggal
együtt, ami a tagállamoknak megengedné, hogy indokolt körülmények fennforgása esetén akár 10
százalékkal is eltérjenek a céltól, valószínűtlennek tűnik, hogy az EU általános célját sikerült majd
teljesíteni” - mutatott rá közleményében Claude Thurmes, az ITRE-szakbizottság luxemburgi zöld
árnyék jelentéstevője.
A Föld Barátai nevű környezetvédő szervezet is úgy látja, hogy a 35%-os megújuló cél kötelező
nemzeti célok hiányában kevés lesz ahhoz, amit az éghajlatváltozás megkövetelne. A képviselők
ráadásul egy olyan joghézagot tettek bele a szövegbe, ami a 10 százalékos eltérés lehetőségével
effektíven 31,5 százalékra csökkenti a 35%-os célt.
„A képviselők olyan megújuló célt támogattak, amely egyszerre gyenge és fogatlan” - szögezte le
Molly Walsh, a szervezet megújuló energiákkal foglalkozó szakértője.
A zöldek ugyanakkor nem örültek annak, hogy az ITRE egy 12 százalékos megújuló részarány
bevezetésére szavazott a közlekedésben, mert ez Bas Eickhout (holland) szerint kinyitja az ajtót az
első generációs bioüzemanyagok előtt, amelyek ártanak az éghajlatnak és versenyt támasztanak
az élelmiszertermelésnek.
Azt ugyanakkor még a környezetvédők is elismerték, hogy a 40 százalékos energiahatékonysági
célkitűzés számottevő mértékben megerősíti az Európai Tanács és az Európai Bizottság
„javaslatát”. „A mai szavazás bezárta a kiskapukat az éves megtakarítási célt illetően, ami
közvetlen előnyöket biztosít az embereknek és kulcsfontosságú lépés a jogszabály megerősítése
felé” - vélekedett Clémence Hutin, a Föld Barátai Európa szakértője.
Az ITRE álláspontja szerint minden egyes uniós tagállamnak meg kellene határoznia a 40%-os
uniós szintű céllal összeegyeztethető nemzeti energiahatékonysági céljait. Ez az energia lánc
minden egyes szakaszát érintené, a termelést, a szállítást, az elosztást és a végfelhasználást is.
A 40 százalékos energiahatékonysági cél a primer energiafelhasználásnál 34, a végfelhasználásnál
pedig 31 százalékos energiamegtakarítást (fogyasztáscsökkentést) jelentene a 2005-ös szinthez
képest. Miközben a zöldek, az S&D, az ALDE és az Egyesült Baloldal a kötelező 40 százalékos
energiahatékonysági célra szavaztak, addig az Európai Néppárt és az ECR frakció jogilag nem
kötelező 30 százalékos cél mellett tört volna lándzsát.

A képviselők úgy módosították a jogszabályi javaslatot, hogy az lehetővé tegye a villamos áramot
odahaza előállító fogyasztók számára, hogy ingyen, illeték- és adómentesen fogyaszthassanak és
helyezhessék el a tárolókapacitásokat.
Az ITRE-szakbizottság tagjai a megújuló energiaszövetkezetek létrehozásában is segítséget
nyújtanának a lakossági fogyasztóknak. Ez azt jelentené, hogy közösen szerelnének fel
napelemeket és szélturbinákat. Ennek érdekében annak biztosítására szólítják fel a tagállamokat,
hogy elsősorban a háztartások indokolatlan feltételek támasztása vagy procedúrák nélkül
csatlakozhassanak az ilyen megújuló energia közösségekhez.
Az Európai Parlament plenárisa a tervek szerint januárban szavaz majd mindkét jiaglkotási
javaslatról, amelyet követően megkezdődhetnek az egyeztetések a Tanácssal.
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Az EU befektetésekkel szorítaná vissza a migrációt
A migráció visszaszorítására koncentrál a szerdán Elefántcsontparton kezdődő csúcstalálkozó az
Európai Unió és az Afrikai Unió vezetői között.
Az európai vezetők arról akarják meggyőzni afrikai partnereiket, tegyenek meg mindent az
Európából visszaküldött migránsok visszafogadására. A legtöbb gazdasági migráns Európa-felé
veszi az útját, de sokak Líbiai rabszolgátáborokban kötnek ki. Az EU befektetéssel támogatni a
helyi munkahelyteremtést. - A legtöbb afrikai migráns oktatása hiányos, de a térség arról is híres,
hogy sok a fiatal vállalkozó. Nemcsak a kereskedelemben és a szolgáltatások területén, hanem a
digitális szektorban is.
Az unió négymilliárd eurót szeretne befektetni a térségbe, és reméli, hogy sikerül a magánszektort
is bevonni, akár 40 milliárd euróval. - A közös munkahelyek, a coworking helyek az innováció
reménységei, fejlődést és munkahelyeket hoznak. Ezek a helyek olyan prjekteknek adnak életet,
amelyek fiatalok támogatnak, akik újra akarnak integrálódni. Úgyhogy nyitott ajtóként
szolgálhatnak a vállalkozás vagy a foglalkoztatottság felé - mondta egy vállalkozó.
Az uniós diplomaták az afrikai fiatalok lehetőségeit szeretnék kiszélesíteni, ám az Európai
Parlament enöke, Antonio Tajani a héten azt mondta, ehhez minimum egy 40 milliárd eurós, a
Marshall-tervhez hasonló hosszútávú befektetési programra van szükség. - Néha két különböző
szempontból látjjuk ugyanazt a problémát. Ilyen a migráció, az energia, vagy a gazdasági fejlődés.
De arra a következtetésre jutottunk, hogy közösen kell megoldanunk ezt a kérdést. És csak egy
fejlődő partneri kapcsolat, közös megoldások megtalálása során tudjuk feloldani a problémákat mondta Federica Mogherini, uniós külügyi főképviselő. Elefántcsontpartról idén 11 ezer ember
próbálta meg elérni Európát.
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Korai még temetni a rezsicsökkentést
Fenntarthatnák a tagállamok a villamos áram kiskereskedelmi piacán (háztartások és
ipari fogyasztók) a hatósági árszabályozást, de nem háríthatnák át annak költségeit az
energiacégekre az észt EU-elnökség által kidolgozott kompromisszumos javaslat
értelmében. Ha a terv átmegy, a jövőben kizárólag állami szubvenciókból, az adófizetők
pénzéből lehetne finanszírozni a rezsicsökkentést.
Magyarország a jövőben is fenntarthatná az árszabályozás gyakorlatát és a rezsicsökkentést, de
annak költségeit nem háríthatná át a piaci szereplőkre. Az észt soros elnökséghez közel álló
források szerint ez az egyik sarkalatos pontja annak a kompromisszumos javaslatnak, amit a
napokban terjeszt a tagállamok nagykövetei elé, és amiről a villamos energiapiac
újraszabályozásának más elemeivel együtt az energiaügyi miniszterek december 18-i ülésén
próbálnak majd közös álláspontot tető alá hozni a Tanácsban.
Elnökségi források szerint, ha a Tanács zöld utat ad az elképzelésnek, akkor az árszabályozás
kérdésében az Európai Bizottság eredeti javaslatától eltérő koncepció mellett törnének lándzsát az
EU tagállamai.
A Bizottság egy évvel ezelőtt előterjesztett javaslata egy ötéves átmeneti időszakot követően
valamennyi létező tagállami hatósági árszabályozást kivezetett volna, még azokat is, amelyek az

úgynevezett védett fogyasztók helyzetét hivatottak megkönnyíteni. Magyarországnak a bizottsági
javaslat értelmében búcsút kellett volna intenie az árszabályozásnak és az előző választások előtt megfigyelők szerint - politikai szavazatmaximáló eszközként is jól bevált rezsicsökkentés
gyakorlatának.
Az uniós jogszabályok útját ebben a félévben a Tanácsban egyengető észtek azonban csavartak
egy nagyot a Bizottság javaslatán, elmondásuk szerint azért, hogy mindkét országcsoportnak
kedvezzenek, amely ideológiailag homlokegyenest ellentétesen viszonyul az árszabályozás
kérdéséhez: a piaci megoldások lelkes híveinek és az állami beavatkozásban hívőknek is, amelyek
közé Magyarország is tartozik.
Tallinn ezért árszabályozás és piaci megközelítés szempontjából gyakorlatilag kettéválasztotta a
nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi piacot, azt jelölve meg közöttük a fő különbségként, hogy
míg az első esetében nagyon is releváns a határokon átnyúló jelleg, addig a másik esetében nem.
Ilyen alapon az elnökségi javaslat a háztartások és az ipari fogyasztók (kiskereskedelmi piac) által
fogyasztott villamos energia esetében jóval elnézőbb lenne, és nagyobb teret adna a tagállami
megoldásoknak, ad absurdum akár a hatóságilag szabályozott árak fenntartásának is. A tagállamok
mindaddig szabadon meghatározhatnák ebben a piaci szegmensben az árakat, ameddig azok nem
érintik a nagykereskedelmi piacot. „Ha egy tagország szubvencionálni akar, akkor azt megteheti,
de csak állami pénzből. El a kezekkel a nagykereskedelmi piactól!” - szögezte le egy elnökségi
forrás.
Praktikusan ez azzal járna, hogy a kormányok nem háríthatnák át többé a központi árszabályozás
és így a rezsicsökkentés költségeit a piaci szereplőkre, az energiacégekre. „Ezzel a piac- és a
beavatkozáspártiaknak is a kedvében járnánk. A kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad” mutatott rá az illetékes.
Az árszabályozás és annak kivezetése az észt elnökség megközelítése szerint nem jó válasz a
védett és szegény fogyasztók problémájára, akiket ehelyett a keresleti oldalt erősítő
intézkedésekkel kellene megszabadítani a béklyóktól, és a szolgáltatókkal kötött dinamikus
szerződéskötések révén hozzásegíteni őket a piaci alapú árakhoz.
Az észt elnökség „a jobb a békesség” elv jegyében a villamos energiapiaci rendelet egy másik
kulcselemében Lengyelország számára kedvezőbb javaslattal próbálja egyengetni az utat a
konszenzusos megállapodás előtt. Tallinn javaslatának értelmében 2020 után széntüzelésű
erőműveket nem lehetne többé az adófizetők pénzéből megépíteni. Ez azért számít komoly
engedménynek a leginkább érintett Varsó számára, mert a régi erőművekre nem vonatkozik,
azoknak a további működését természetesen más korlátozó uniós jogszabályokkal összhangban a
tagállamok továbbra is költségvetési forrásokból finanszírozhatnák.
Az észtek a Bizottságnál szigorúbb kompromisszumos javaslatot tesznek az asztalra a megújuló
energiaforrásokról szóló irányelv 2030-as kibocsátáscsökkentési-célokhoz történő
hozzáigazításának kérdésében. Emlékezetes, hogy a korábbi megállapodás értelmében 2030-ig a
2020-ra megcélzott 20 százalékról uniós (de nem tagállami) szinten jogilag kötelezően 27
százalékra növelnék a megújulók részarányát az energia végfogyasztáson belül.
Az észtek most azzal emelnék a tétet, hogy 2023-ra és 2025-re is „kötelező” közbülső megújuló
részarány célokat rögzítenének, azt állítva, hogy ez ambiciózusabb a Bizottság megközelítésénél,
ami lényegében a lovak (értsd a tagállamok) közé dobta a gyeplőt.
Ennek megfelelően a tagállamokon 2025-ben és 2027-ben (akkor állnak majd rendelkezésre
statisztikák 2023-ról és 2025-ről) számonkérnék a saját nemzeti energia- és klímatervükben
meghatározandó megújulóarány-növelési pálya teljesítését. 2023-ban a 2020-as 20 százalékos és
a 2030-ra várt 27 százalékos arány közötti különbség 24 százalékát, 2025-ben pedig 40 százalékát
kellene tudniuk minimálisan felmutatni (a 2030-as szint jelenti tehát a 100%-ot). Ez az első öt
évben viszonylag lassú pályát feltételez, hiszen ez a lineáris növekedési pályának a 80 százaléka.

Az Európai Bizottság a tervek értelmében rászólhatna a feladatukat elmulasztó országokra,
amelyekre a partnerek is nyomást gyakorolhatnak majd. Az ugyanakkor továbbra sem egyértelmű,
hogy szankcionálni is lehetne-e a mulasztókat.
Az észt soros elnökségnek az a terve, hogy kedvező fogadtatás esetén az energiatanács december
18-i ülésén elfogadhatják a tagállamok közös álláspontját a villamos energia piac
újraszabályozásáról szóló rendeletről és irányelvről, és ebben az esetben írásos eljárással
december 20-án a nemzeti Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökség (ACER) hatásköreinek
az új szabályozással összhangban való kiterjesztéséről is dönthetnek.
Ha így lesz, a kockázatmegelőzési rendelettel együtt az észteknek a nyolc részből álló tiszta
energia csomag négy eleméről sikerül közös tagállami álláspontot kialakítania. Az előző, máltai
soros elnökség idején fogadta el a Tanács az energiahatékonysági irányelvről és az épületek CO2kibocsátáscsökkentéséről szóló jogalkotási tervezetre válaszul a saját álláspontot.
És bár az EU-intézmények vezetői 2017 végét jelölték meg célként a teljes csomag
véglegesítésére, az észt elnökség végéig egyetlen egy jogszabály, az épületek kibocsátáscsökkentése esetében van esély a folyamatban lévő háromoldalú egyeztetés (trilógus) lezárására.
Mindez azt is előrevetíti, hogy a csomag nagy részéről legkorábban tavasszal jöhet létre alku a
Tanács és az Európai Parlament között.

Brüsszel, 2017. november 22.

A lakásárak robbanására Brüsszelben is felfigyeltek
Az Európai Bizottság nem lát ugyan jelenleg makrogazdasági egyensúlyhiányt
Magyarországon, de a lakásárak emelkedésének, valamint a munkaerőköltségek és a
termelékenység egymáshoz viszonyított alakulásának figyelemmel kísérését javasolja.
Brüsszel öt eurózóna tagállamot szólított fel jövő évi költségvetési terveinek a stabilitási
és növekedési paktum rendelkezéseihez való hozzáigazítására.
Az Európai Bizottság szerdán több jelentés elfogadásával megadta a jelet a következő évi
gazdaságpolitikai és költségvetési tervezési ciklus megkezdésére, ismertebb nevén az európai
szemeszterre.
A most elfogadott csomag meghatározza az EU következő évre vonatkozó gazdasági és szociális
prioritásait, szakpolitikai ajánlásokat fogalmaz meg az euróövezet számára, lezárja az eurózóna
tagállamai által benyújtott költségvetési tervek értékelésének folyamatát, és közzétesz egy
riasztási mechanizmust, felhívva a figyelmet az egyes tagállamokban esetlegesen előforduló
makrogazdasági egyensúlyhiányokra.
Magyarországon az előző alkalomhoz hasonlóan nem azonosított be makrogazdasági
egyensúlyhiányt 2018-ra az Európai Bizottság, jóllehet a 14 alapul vett indikátor közül négynél
kijelzett a riasztó. Ezek közül Pierre Moscovici, az EU gazdasági és pénzügyi biztosa
sajtótájékoztatóján külön kiemelte, hogy hazánkban figyelemmel kell kísérni a lakásárak
emelkedését, valamint a munkaerőköltségek és a termelékenység egymáshoz viszonyított arányát.
Ez azonban önmagában Magyarország esetében még nem indokolja a mélyreható elemzés
elkészítését, nem úgy, mint 12 másik tagállam esetében.
A táblázat szerint a lakásárak növekedésének előző évhez viszonyított üteme nálunk 13,6 százalék
volt, túlszárnyalva a referenciaértéknek számító maximum 6 százalékos értéket.
A költségek versenyképessége terén romlott a helyzet, amit a munkaerő fajlagos költségének
dinamikus növekedésében tükröződik – jegyzi meg a Bizottság.

Brüsszel ugyanakkor úgy látja, hogy a kockázatokat kordában sikerül tartani.
A két említett adat mellett még a nettó nemzetközi pénzügyi mérleg (a GDP 65%-a, miközben a
referenciaérték 35%) és az államadóssági ráta szempontjából (73,9% 2016-ban, 60% a
megengedett) volt Magyarország tilosban, de folyamatosan javul a helyzet.
A Bizottság hat tagállam esetében azonosított be túlzott mértékű egyensúlyhiányokat. Ezek:
Bulgária, Horvátország, Ciprus, Franciaország, Olaszország és Portugália. További hat országnál
(Németország, Írország, Hollandia, Szlovénia, Spanyolország és Svédország) egyensúlyhiányok
állnak fenn. Az említett 12 tagállamról jövő év első felében részletes elemzés készül, ugyanúgy,
ahogy egy évvel ezelőtt.
Brüsszel az előző évekhez hasonlóan górcső alá vette 18 eurózóna-tagállam (a 19-ik Görögország
továbbra is programországnak számít, ezért rá külön mechanizmus érvényes) jövő évi
költségvetési terveit, amelyek közül öt könnyűnek találtatott. Ez közelebbről azt jelenti, hogy a
Bizottság megítélése szerint a belga, az osztrák, az olasz, a portugál és a szlovén költségvetési
terv esetében fennáll a stabilitási és növekedési paktum előírásaival való összeegyeztethetetlenség
veszélye. A felvázolt költségvetési elképzelések ugyanis a középtávú költségvetési céloktól való
számottevő eltérés kockázatát hordozzák. Belgium és Olaszország esetében ráadásul az
államadósság-csökkentési kritérium teljesítését is veszélyben látja a Bizottság, amely a
szabályokkal összhangban korrekcióra kéri a szóban forgó tagállamokat.
Hat ország költségvetési terveivel maradéktalanul, míg öt másikéval nagyjából-egészében
elégedett Brüsszel.
Az EU és az eurózóna egészét tekintve már csak két tagállamban, Franciaországban és
Spanyolországban haladja meg az államháztartás hiánya a szabályok által előírt GDP-arányosan 3
százalékos arányt. A Bizottság úgy találja, hogy Franciaországban jövőre az előírt szint alá mehet
le a hiány, mindazonáltal a kormány 2018-as költségvetési tervei ellentétesek lehetnek (ennek
kockázata legalábbis fennáll) az ország által 2018-ra a stabilitási és növekedési paktummal
összhangban vállalt kötelezettségekkel.

Brüsszel, 2017. november 21.

Újabb fal dől le az online vásárlás előtt
Az európai fogyasztók a jövőben ugyanúgy vásárolhatnak majd egy másik tagállamban
interneten műszaki cikkeket, bérelhetnek autót, vagy vehetnek koncertjegyeket, mintha
ezt otthon tennék.
Az uniós intézmények elvi megállapodásra jutottak az indokolatlan területi alapú
korlátozások megszüntetéséről egy lépéssel tovább haladva a digitális belső piac
létrehozása felé vezető úton.
Politikai megállapodásra jutottak az uniós jogalkotók az indokolatlan területi alapú korlátozások
megszüntetéséről azon európai fogyasztók esetében, akik az EU-n belül interneten kívánnak
vásárolni árukat és szolgáltatásokat. A megállapodás értelmében az európaiak ugyanúgy
vásárolhatnak majd online műszaki cikkeket, bérelhetnek autót és vehetnek koncertjegyeket a
határokon túl, mintha ezt otthon tennék.
A tagállamok által közvetlenül átültetendő rendelet nem kötelezi az online értékesítőket az eladásra
és az árakat sem harmonizálja európai szinten. Megszünteti viszont a diszkrimináció problémáját
az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésben olyan esetekben, amikor a területi korlátozás
objektíven nem igazolható.

Az új szabályok 9 hónappal a Hivatalos Közlönyben való közzététel után lépnek majd hatályba, ami
azt jelenti, hogy jövőre már más, sokkal kedvezőbb feltételek mellett vásárolhatnak majd a
fogyasztók interneten egy fizikailag másik országban lévő szolgáltatótól karácsonyi ajándékokat.
Jelenleg három kísérletből egy alkalommal azért hiúsul meg az online vásárlás, mert a kinézett áru
vagy szolgáltatás helye szerinti országban nem fogadják el a vásárló hazájában kibocsátott
bankkártyát, vagy hitelkártyát, vagy egyéb teljesíthetetlen akadályokat gördítenek a fizetés elé.
A jövőben ez többé nem fordulhat elő.
„Ma véget vetettünk az igazolhatatlan diszkriminációnak az online vásárlás során. Ez kiváló hír a
fogyasztók számára. Az új szabályok értelmében az európaiak megválogathatják, milyen internetes
honlapról vásárolnak, anélkül, hogy blokkolnák vagy átirányítanák őket egy másik website-ra. Ez
valósággá válik majd jövő Karácsonyra” - jelentette ki Andrus Ansip, a digitális gazdaságért felelős
bizottsági alelnök.
Elzbieta Bienkowska, a belső piacért felelős biztos szerint a következő lépés az árak csökkentése
lesz a határokon átnyúló csomagkézbesítések terén, ami még mindig visszatartja az embereket
attól, hogy EU-szerte értékesítsenek és vásároljanak.
Az új szabályok három specifikus helyzetet kezelnek, ahol a különböző tagállamokban élő
fogyasztókkal való eltérő bánásmódra nincs mentség és nem létezik objektív kritérium.
Ezek a következők:
Az áruk értékesítése fizikai kiszállításuk nélkül. Ha például egy belga fogyasztó egy német
honlapon talált hűtőgépet akar megvásárolni. Jogában áll majd megrendelni a terméket, de annak
elszállításáról neki kell gondoskodnia. A Bizottság részéről remélik, hogy idővel, az internetes
megrendelések számának növekedésével a szállítás lebonyolítására is létrejön egy közvetítői piac.
Elektronikus formában nyújtott szolgáltatások értékesítése. Ha egy bolgár fogyasztó egy spanyol
cégtől kíván a honlapja számára tárhelyet és ezzel összefüggő szolgáltatásokat venni. A jövőben
úgy férhet majd hozzá a szolgáltatáshoz és úgy regisztrálhat rá, hogy nem kell felárat fizetnie
azért, mert nem Spanyolországban élő fogyasztó.
Egy speciális fizikai helyen kínált szolgáltatások értékesítése. Egy olasz család közvetlenül
megvásárolhat egy tartózkodást egy franciaországi élményparkba anélkül, hogy egy olasz honlapra
irányítanák át a vásárlás lebonyolítása céljából.
A területi alapú korlátozás felszámolásáról szóló jelen rendelet nem terjed ki az audiovizuális
szolgáltatásokra és a szerzői jogok által védett árukra és szolgáltatásokra. Ezekkel a témákkal
részben más jogalkotás keretében foglalkoznak, de a Bizottság két év múlva egy felülvizsgálati
záradék keretében javasolhatja a rendelet ezen területekre való kiterjesztését is.

Brüsszel, 2017. november 20.

Amszterdamba költöztetik át Londonból az Európai Unió Gyógyszerügyi
Ügynökségét (EMA), a brexit utáni időkre készülve
Amszterdam nyerte el a jogot arra, hogy otthont adjon az Európai Unió Gyógyszerügyi
Ügynökségének, miután a Brexit lezajlik. A másik lehetséges jelölt Milánó városa volt, a kérdést
hétfőn rendezték, miután véletlenszerű szavazással Amszterdam nyert.
Eredetileg 19 város pályázott az EMA “elszállásolására”, de a jelenlegi személyzet nagy része
egyetértett abban, hogy nem szeretnék, ha az egykori kommunista blokk egyik kelet-európai

városát választanának helyszínnek. Sokan ugyanis felmondtak volna, ha ilyen messzire kell
költözniük.
A brexit után nem csak az EMA, de az Európai Bankfelügyelet (EBA) is elhagyja Londont, de az új
fogadóvárosról egyelőre nincs információ.

Brüsszel, 2017. november 19.

Új európai nyomás a nők egyenjogúsítására
A nyugati világban a nők emancipációjával szemben újjáéledő fenntartások és a női
egyenjogúsáég hiányáról tanúskodó friss adatok arra serkentik az Európai Bizottságot,
hogy magasabb sebességi fokozatba kapcsoljon – jelentette ki Frans Timmermans, a
testület első alelnöke abból az alkalomból, hogy Brüsszel hétfőn és kedden a nők
jogainak szenteli emberi jogokkal foglalkozó éves kollokviumát.
A férfiak és a nők közötti bérkülönbség és a jövedelmek összehasonlítását lehetővé tévő
átláthatóság, a nemek közötti munkahelyi diszkrimináció, a nők elleni erőszak és a szexuális
zaklatás. Többek között ezek a témák kerülnek napirendre hétfőn, amikor az Európai Bizottság
megtartja éves emberi jogi kollokviumát, amit ezúttal a nők jogainak szentelnek.
Az Európai Bizottság első alelnöke a kollokviumon hallottakat is figyelembe kívánja venni, mielőtt
újabb kezdeményezéseket tenne a nők egyenjogúságának biztosítása érdekében. Frans
Timmermans a BruxInfónak és három európai újságnak nyilatkozva két okot is felsorolt, amiért
halaszthatatlannak tartja a továbblépést a nők jogainak kérdésében. Először is úgy látja, hogy
mostanában mintha megtorpanna a nyugati világban az utóbbi ötven évben kibontakozott, a
nőkkel való egyenlő bánásmód irányába ható pozitív trend. „Mostanában érezhető egy ellentartás,
ami gyakran a hagyományos értékekről szóló vita részeként jelentkezik. Azok, akik visszafelé
lapoznak a történelemben, sokszor a nőket is a hagyományos helyükön akarják látni” - mondta.
Timmermans szerint a legutolsó statisztikai adatok is alátámasztják az aggodalmakat és
cselekvésre kell, hogy ösztönözzenek. A férfiak ugyanis ugyanabban az állásban átlagosan még
mindig 16,3 százalékkal többet keresnek a nőknél, a nyugdíjak esetében pedig akár a 40
százalékra is kinyílik az olló. Egy friss közvélemény-kutatás szerint pedig két európai nő közül
egynek volt már része a szexuális zaklatás valamilyen formájában.
A Bizottság második embere úgy látja, hogy a nők szexuális zaklatása nem elsősorban a szexről,
hanem a hatalomról szól. Személy szerint úgy gondolja, hogy a nők hátrányos helyzete a bérek
tekintetében és az élet más területein nem csak erkölcsileg kérdőjelezhető meg, de a gazdasági
ésszerűségnek is ellentmond. Hiszen különösen a demográfiai változások korában a társadalomnak
szüksége van a nők gazdasági potenciáljának minél teljesebb kiaknázására.
A holland biztos emlékeztet arra, hogy néhány évvel ezelőtt uniós szinten iránymutatásokat
szabtak meg a tagállamoknak annak érdekében, hogy átláthatóbbá váljanak a férfiak és a nők
jövedelme közötti különbségek és azok okai. A jövedelemkülönbségek ugyanis gyakran nem
közvetlen a bérekben, hanem annak másodlagos elemeiben jelentkeznek. A testület alelnöke most
megállapítja, hogy a tagállamok egészében nem végezték el házi feladatukat, ezért a Bizottság
részben éppen a kollokvium fényében fontolóra veszi új jogalkotási javaslatok előterjesztését.
Ha lesz új kezdeményezés, az elsősorban a nők karrierben való előrejutására fókuszálhatnak. A
testület alelnöke az üvegplafon egyik okát abban látja, hogy a nők gyermekneveléssel töltik el a
munkavégzés szempontjából legtermékenyebb időszakuk legnagyobb részét. A Tanács és az
Európai Parlament asztalán van az a bizottsági javaslat, ami szülőként és minden egyes gyerek
esetében kötelezővé tenné a minimum négy hónapos gyermekgondozási szabadságot, úgy, hogy

az apa az ő részét nem engedhetné át az édesanyának. „Három gyermek esetében és a szülési
szabadság átruházása fejenként 4 hónappal számolva már 24 hónapos kiesést jelentene az
anyának, ami komoly kimaradás a karrierjében. A szülési szabadság egyike azoknak a
területeknek, ahol lehetőséget látunk a cselekvésre” - tette hozzá a Bizottság második embere.
De, vajon mi köze van ehhez az egészhez Európának? Frans Timmermans szerint először is a
szülési szabadság kérdése már a 70-es évek óta európai téma, mert az – véleménye szerint –
„hatással van a tagállamok közötti versenyképességi erőviszonyokra”. Másfelől teljesen mindegy,
hogy milyen szinten történik az akció, felőle nemzeti szinten is lehet, a lényeg, hogy történjen.

Brüsszel, 2017. november 18.

Szociális pillért építettek pénteken az EU állam- és kormányfői
A foglalkoztatásnak, a munkanélküliségnek, a szociális jogoknak és szociális ellátásnak szentelt
csúcstalálkozót tartottak pénteken göteborgban az állam- és kormányfői, aminek részeként az EU
„szociális pillérének” létrehozásáról közös nyilatkozatot is elfogadtak.
A göteborgi nyilatkozat elfogadása mögött mindenekelőtt az a szándék állhat, hogy az EU vezetői
demonstrálják: levonták a konzekvenciát a brit kilépést eredményező tavalyi „Brexitnépszavazásból”, vagy éppen abból, hogy az idei választásokon a szélsőséges pártok, ha nem is
törtek át, de többnyire mindenütt növelték a befolyásukat.
A szociális pillért megcélzó nyilatkozat nem valamiféle új jogszabálytervezet, hanem 20 olyan elv
és jog rögzítése, amelyeket elengedhetetlennek minősítettek a méltányos alapon és jól működő
munkaerőpiacok és jóléti rendszerek alátámasztására, és amelyek alapján – a helyi sajátosságokat
figyelembe véve – a tagállamoktól várnak ezekre épülő, mintegy ezeket gyakorlatba átültető
nemzeti jogalkotást.
Mindez kiterjed a minőségi oktatásra, a nemek közötti egyenlőségre, az egyenlő lehetőségekre és a
munkavállalás aktív támogatására, továbbá szerepel az elvárások között a biztonságos és rugalmas
munkakörnyezet, a tisztességes bérezés – egészen pontosan: a „tisztességes minimális bér” -, az
alkalmazás feltételeinek megismerése és az elbocsátás esetére vonatkozó védelem is. (Szakértők
ennek kapcsán emlékeztettek, hogy Ausztriában, Cipruson, Dániában, Finnország, Olaszországban
és Svédországban jelenleg nincs törvényben szavatolt minimálbér.)
A „20 pontban” emellett hangsúlyozzák a társadalom védtelen tagjait – így a munkanélkülieket,
hajléktalanokat, fogyatékosokat vagy éppen időseket – megillető jogok fontosságát, valamint az
egészségügyhöz és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségét.
Úgymond az EU a hitelességével játszik, ha nem tartja magát a pillér szellemiségéhez. (Ennek
kapcsán egyúttal intő példaként felemlegette, hogy a brüsszeli testület által 2014 óta beterjesztett
19 szociális javaslatból 12 még mindig az Európai Parlamenttel zajló egyeztetési folyamat fogja,
lépni kellene már.)

Brüsszel, 2017. november 15.

Európai ombudsman: panaszkezelés a nagyobb átláthatóság érdekében
Az európai embudsman tevékenységéről vitáztak szerdán este az EP-képviselők. Összeszedtük,
hogy milyen ügyekben lehet hozzá fordulni, és hogyan segíti az átláthatóságot az EU
intézményeiben.

Az európai ombudsman szerepe
A Brexit és a migrációs válság idején fontosabb mint valaha, hogy az Unió intézményei az emberek
számára átlátható módon működjenek. Ebben kulcsszerep jut az európai ombudsmannak.
Az EP-képviselők november 15-én vitáztak és 16-án szavaztak az Ombudsman 2016. évi
tevékenységéről szóló jelentéséről. Az ombudsmant az Európai Parlament jelöli, 2013 óta az
ír Emily O’Reilly tölti be a tisztséget.
Az európai ombudsman hivatala egy független és pártatlan szerv az uniós közigazgatás
elszámoltatására.
Az EU bármely állampolgára, vagy itt bejegyzett cég, szervezet fordulhat hozzá panasszal
különböző ügyekben, mint például az adminisztratív szabálytalanságok, a méltánytalanság, a
hátrányos megkülönböztetés, a hatalommal való visszaélés, a válaszadás elmulasztása, a
tájékoztatás megtagadása, vagy a szükségtelen késedelem.

Az ombudsman nem vizsgálja a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi hatóságai elleni
panaszokat, a nemzeti bíróságok vagy ombudsmanok tevékenységeit, illetve a vállalkozások vagy
magánszemélyek elleni panaszokat.
Mikor és hogyan lehet panaszt tenni?
Panasszal nem csak azok élhetnek, akiket a probléma közvetlenül érint, viszont van egy időkeret
(onnantól, hogy a panaszos tudomására jutott a probléma, két éven belül be kell nyújtani). Írásban
kell benyújtani, akár az Európai Ombudsman honlapján elérhető online panasznyomtatványon
keresztül is, az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén. A panasztétel előtt azonban első körben fel
kell venni a kapcsolatot az érintett uniós intézménnyel, hátha ezen a módon is rendezni lehet az
ügyet.
A számok
A tavalyi évben 15 797 ember fordult hozzá segítségért. Az ombudsman 245 vizsgálatot indított és
291 vizsgálatot zárt le. Ezek többsége a Bizottságot érintette (58,8%), nyomában az uniós
ügynökségekkel (12,3%), az Európai Parlamenttel (6,5%), az Európai Személyzeti Felvételi
Hivatallal (EPSO) (5,7%).

Brüsszel, 2017. november 15.

Dömping - szigorúbb szabályok az európai munkahelyek védelmében
A képviselők szerdán megszavazták a dömpingelt áruk és az államilag támogatott export elleni új
szigorúbb jogszabályokat.
Az EU a dömping megelőzésére a világon elsőként követelné meg kereskedelmi partnereitől, hogy
tartsák be a vonatkozó nemzetközi szociális és környezetvédelmi egyezményeket. Ennek célja az
európai munkahelyek és cégek védelme a tisztességtelen versennyel szemben olyan országok
esetében, amelyek masszívan beavatkoznak a gazdaság életébe.
A szabályozás új elemei:
figyelembe veszik, hogy a szociális és környezetvédelmi szabályok be(nem)tartásának milyen
hatása van az exportáló ország áraira,
az Európai Bizottság ország- és iparági jelentéseket készít, az uniós cégek a dömpingre vonatkozó
panaszbejelentésnél ezekre támaszkodhatnak,
nem lesz extra teher a cégeken az eljárások során,
segítséget kapnak a kisvállalkozások az ügymenetben,
a szakszervezetek is hozzátehetik véleményüket a nyomozások aktáihoz.

Következő lépések
A rendelet akkor lép életbe, miután a Tanács is hivatalosan jóváhagyta és a szöveg megjelent az
EU hivatalos lapjában.
Háttér

Az európai cégeknek főleg az acél- és alumíniumiparban, a kerékpárgyártásban, a napelemek,
kerámiák, üveg, papír és cementáruk piacán kell mesterségesen alacsony árakat kínáló külföldi
versenytársakkal megküzdeniük. Az új jogszabály azt az importot célozza, ahol az árak az állami
beavatkozás miatt nem piaciak.

Brüsszel, 2017. november 14.

Kötelezővé tenné az EP a vezetéstámogató rendszerek beépítését az új
autókba
Minden új járművet fel kell szerelni a vezetést támogató rendszerekkel, mint például a
gyalogosokat és kerékpárosokat észlelő automatikus fék – mondják az EP-képviselők.
A közúti közlekedésbiztonság javítását kéri az EP
Évente több százezren sérülnek meg és több mint 25 000 ember veszíti életét közúti balesetben az
EU-ban. Az ilyen balesetek 90%-át emberi hiba okozza.
Az Európai Parlament úgy csökkentené ezt a számot, hogy kötelezővé tenné a vezetést segítő
rendszerek beépítését minden új járműbe. A képviselők november 14-én, kedden fogaták el az erre
vonatkozó jelentésüket.
A vezetéstámogató rendszerek közé tartozik például a gyalogosokat és kerékpárosokat észlelő
automatikus fék, a kamionok kanyarodását segítő szerkezetek, a holtterek veszélyeit csökkentő
kamerák, és a sávtartó rendszerek.
Míg sokáig csak a csúcsmodellekhez járt ez a felszereltség, ma már egyre több autóban
megtalálhatóak az ilyen automatikus rendszerek. Gyártásuk azonban plusz költséget jelent, ami az
árukra is hatással van - így a legtöbb ember számára még mindig nem elérhetőek.
A költségek csökkentése érdekében az EP mostani állásfoglalása csak azoknak az automatikus
rendszereknek a beépítését tenné kötelezővé, amelyek már megfizethető áron elérhetőek a piacon
a gyártók számára, és garantáltan életeket mentek. Ilyen például a gyalogosokat és
kerékpárosokat észlelő automatikus fék.
Az EP-képviselők arra kérik a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogyan lehet nullára csökkenteni a
járművezetők számára megengedett véralkoholszintet Európa-szerte. A Parlament támogatja, hogy
minél több tagállam a zéró tolerancia elvét alkalmazza az ittas vezetőkkel szemben.

Brüsszel, 2017. november 14.

A GDP 5%-át fordítanák oktatásra az EU-ban
Uniós diákigazolvány, a bolognai folyamatra ráépülő Sorbonne-folyamat, két idegennyelv ismerete,
a GDP 5 százalékának oktatásra való fordítása a tagállamokban. Többek között ezeket a célokat
tartalmazza az Európai Bizottság kedden elfogadott közleménye, ami 2025-re tervezi létrehozni az
európai oktatási térséget. A téma a pénteki göteborgi „szociális” EU-csúcson is napirenden lesz.
Az Európai Bizottság kedden közzétette elképzelését arról, hogy hoznák létre 2025-ig az európai
oktatási tértséget. A most ismertetett elképzeléseket november 17-i göteborgi csúcstalálkozójukon
a tagállamok vezetői is megvitatják majd.

„Európa egyik legnagyobb vívmánya, hogy a munkavállalók és a polgárok szabad mozgását
biztosító térség létrehozásával hidakat épített a kontinens különböző területei között. A mobilitás
azonban még mindig akadályokba ütközik az oktatás területén. 2025-re olyan Európában
szeretnénk élni, ahol a tanulást és a kutatást nemcsak, hogy nem akadályozzák határok, de ahol
megszokottá vált egy ideig másik tagállamban tanulni vagy dolgozni” - jelentette ki Jyrki Katainen,
a munkahelyteremtésért, növekedésért és versenyképességért felelős bizottsági alelnök.
„Európa jövőjét szem előtt tartva nagyratörő közös menetrendet kell kidolgoznunk arra
vonatkozóan, hogy a kultúrát és a tanulást miként tudjuk az egység szolgálatába állítani. Az
oktatás kulcsfontosságú, mivel általa tudjuk elsajátítani az ahhoz szükséges készségeket, hogy
egyre összetettebb társadalmaink aktív tagjaivá válhassunk. Az oktatás révén tudunk
alkalmazkodni gyorsan változó világunkhoz, európai identitást kialakítani, megérteni más
kultúrákat, valamint szert tenni azokra az új készségekre, amelyekre egy mobil, multikulturális és
egyre inkább digitális társadalomban szükségünk van” - hangsúlyozta Navracsics Tibor, aki az
oktatásért, a kultúráért, az ifjúságpolitikáért és a sportért felel a testületben.
2017 márciusában, Rómában tartott ülésükön a tagállamok és az EU-intézmények vezetői egy
olyan Unió létrehozása mellett kötelezték el magukat, „ahol a fiatalok a lehető legjobb oktatásban
és képzésben részesülnek és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát”. A
Bizottság úgy véli, hogy az oktatás és a kultúra fontos szerepet játszhatnak a munkaerő
elöregedésével, a folyamatos digitalizációval, a jövőben szükséges készségekkel, valamint azzal
összefüggő kihívások kezelésében, hogy népszerűsíteni kell a kritikus gondolkodást és a
médiaműveltséget, mivel az Interneten terjednek az „alternatív tények” és a félretájékoztatás,
továbbá szükség van az összetartozás érzésének erősítésére a populizmussal és az
idegengyűlölettel szemben.
A közlemény szerint az európai oktatási térségnek a következőket kell magában foglalnia:
a mobilitás megvalósítása mindenki számára: az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási
Testület pozitív tapasztalataira építve és a résztvevők számát növelve, valamint az uniós
diákigazolvány létrehozásával, amely új, felhasználóbarát megoldást kínálna a hallgatók
tanulmányi adataira vonatkozó információk tárolására;
az oklevelek kölcsönös elismerése: a bolognai folyamatra építve egy új, úgynevezett „Sorbonnefolyamat” elindításával, a felsőoktatási diplomák és iskolai bizonyítványok kölcsönös elismerésének
előkészítése érdekében;
fokozottabb együttműködés a tantervek kidolgozása terén: ajánlások megfogalmazása annak
biztosítása érdekében, hogy az oktatási rendszerek átadják valamennyi tudáselemet, készséget és
kompetenciát, amely a mai világban lényegesnek tekinthető;
a nyelvtanulás színvonalának javítása: új referenciaérték meghatározása révén, amely 2025-re azt
irányozza elő, hogy a felső középfokú oktatás végére valamennyi európai fiatal az anyanyelve(i)
mellett két másik nyelvet ismerjen alaposan;
az egész életen át tartó tanulás előmozdítása: konvergenciára törekedve és a tanulásban egész
életük során részt vevő emberek számát növelve annak érdekében, hogy arányuk 2025-re elérje a
25%-ot;
az innováció és a digitális oktatás általános érvényesítése: az innovatív és digitális képzés
ösztönzése és új digitális oktatási cselekvési terv kidolgozása révén;
a tanárok támogatása: az Erasmus+ programban és az eTwinning hálózatban részt vevő tanárok
számának megsokszorozása, valamint a pedagógusok és az oktatási intézményvezetők szakmai
fejlesztéséhez nyújtott szakpolitikai iránymutatás révén;
az európai egyetemek hálózatának létrehozása annak érdekében, hogy a világszínvonalú európai
egyetemek zökkenőmentesen működhessenek együtt határokon átnyúló projektekben, valamint az

Európai és transznacionális kormányzás iskolája (School of European and Transnational
Governance) megalapításának támogatása;
befektetés az oktatásba: az oktatási szakpolitika javítását célzó strukturális reformoknak az
európai szemeszter keretében való támogatása, az uniós finanszírozás és az uniós beruházási
eszközök oktatási célú felhasználása, valamint referenciaérték előírása révén, miszerint a
tagállamoknak a GDP 5%-át kell oktatásra fordítaniuk.
a kulturális örökség megőrzése, valamint az európai identitás és kultúra megélésének erősítése: a
kulturális örökség európai évére (2018) építve az európai kulturális menetrend elkészítése,
valamint a közös értékekre, az inkluzív oktatásra és az oktatás európai dimenziójára vonatkozó
tanácsi ajánlás kidolgozása révén;
az Euronews európai dimenziójának megerősítése, amelyet 1993-ban több európai közszolgálati
műsorszóró azzal a céllal hozott létre, hogy legyen egy olyan európai csatorna, amely páneurópai
perspektívájú, független, minőségi információkat tesz elérhetővé.
2010-ben az EU az Európa 2020 stratégia keretében két oktatási célt tűzött ki maga elé, amelyek
tekintetében már valós eredményeket sikerült elérni. A korai iskolaelhagyás aránya a 2010-es
13,9%-ról 2016-ban 10,7%-ra csökkent, a cél pedig az, hogy 2020-ra már csak 10% legyen. A
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a 2010-ben mért 34%-ról 2016-ra 39,1%-ra
emelkedett, és a cél az, hogy 2020-ra elérje a 40%-ot.
A Bizottság szerint eljött az ideje annak, hogy ezen alapokra építve még ambiciózusabb célokat
tűzzenek ki.

Brüsszel, 2017. november 9.

Glifozát: késik a döntés
Ismét elhalasztotta az Európai Unió a glifozát nevű gyomírtó engedélyének meghosszabbítását.
A mostani licensz december közepén jár le. Az Európai Bizottság öt évig meghosszabbítaná azt.
- Nem számítunk arra, hogy a tagállamok most változtatnának az álláspontjukon, inkább a
bizottságnak kellene lépnie és betiltani a glifozátot.
- Ön szerint a feljebbviteli bizottság változtathat a tárgyalások menetén?
- Nem. Láttuk már, hogyan dolgozik ez a bizottság a génmódosított gabona, vagy a növényvédők
esetében, az álláspontok nem változnak – mondta a Greenpeace képviselője, Franziska Achterberg.
Arról megoszlik a tudósok véleménye, hogy a glifozát rákkeltő-e. Az Európai Parlament
mindenesetre a teljes tiltást szeretné. Néhány nagy tagállam azonban ellenáll.
- Jó lenne, ha Németország is változtatna a véleményén. A kormánynak szembe kellene szállnia a
vegyiparral, elmondani nekik, hogy változnak az idők – mondta egy zöldpárti EP-képviselő, Philippe
Lamberts.
Egy civil mozgalom aláírásgyűjtést szervezett a glifozát betiltása érdekében. Már egymillióan
támogatják ezt az ügyet.

Brüsszel, 2017. november 8.

Európai slusszkulcs a jövő elektromos autóihoz
A 2030-ban újonnan forgalomba kerülő autóknak és könnyű-gépjárműveknek 30 százalékkal
kevesebb széndioxidot kell kibocsátaniuk a 2021-es szinthez képest a Bizottság által szerdán
bemutatott tiszta mobilitási csomag értelmében. A javaslat célja annak biztosítása, hogy a
közlekedés is arányosan kivegye részét a 2030-ig rögzített éghajlatváltozási célok eléréséből.
Az Európai Bizottság által szerdán bemutatott tiszta mobilitási csomag 2030-ig terjedően új CO2kibocsátási normák rögzítését javasolja az európai autóipar számára, kényesen egyensúlyozva
abban a szűk „tengerszorosban”, amit egyfelől az uniós klímavédelmi célok elérése, másfelől az
autóipar számára szükséges alkalmazkodás jelöl ki.
Brüsszel javaslatával a 2020 és a 2030 közötti időszakban tovább kíván haladni azon az évekkel
ezelőtt megkezdett úton, ami az európai autógyártókat arra kötelezi, hogy a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésével előbb fokozatosan hibrid- és más alacsony kibocsátású technológiákra, majd egyre
növekvő mértékben elektromos gépkocsik és teherjárművek gyártására álljon át.
A tiszta mobilitási csomag célja, hogy a közlekedési szektor – ami az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátásának nagyjából a negyedéért felel – arányosan kivegye részét az EU klímavédelmi
erőfeszítéseiből. Emlékezetes, hogy az EU globálisan legalább 40 százalékos kibocsátáscsökkentést irányzott elő 2030-ig az 1990-es szinthez képest. Ezt a párizsi klímakonferencián tett
kötelezettségvállalást Brüsszel azóta több jogszabályi javaslat előterjesztésével váltotta aprópénzre
úgy, hogy a gazdaság teljes vertikumát, az emisszió-kereskedelem alá eső, illetve az azon kívül
eső szektorokat, így a közlekedést is bevonja az erőfeszítésekbe.
A közlekedésnek hozzávetőlegesen 30 százalékkal kellene csökkentenie 2020 és 2030 között a
CO2-kibocsátását ahhoz, hogy hozzájáruljon a legalább 40 százalékos csökkentéshez. A Bizottság
most ennek a célnak az elérése érdekében dolgozott ki egy új, Sefcovic alelnök szerint részben a
kaliforniai modell által ihletett reformot a gépkocsigyártók flottája által a levegőbe eregetett
szennyezés csökkentése érdekében. Becslések szerint egyedül Európában évente 400 ezer korai
haláleset írható a közlekedésből származó légszennyezés számlájára.
Brüsszel egy másik javaslatában a zéró kibocsátású elektromos autók bevezetésének is ösztönzést
kíván adni az alternatív üzemanyagok használatához szükséges infrastruktúrák (elemek, „kutak”
stb.) elterjedésének felgyorsításával. A javasolt terv értelmében néhány éven belül 800 ezer
elektromos töltőállomáson lehetne majd tankolni a jelenlegi 200 ezer helyett.
Egy harmadik javaslatával a tiszta járművekre érvényes kötelező közbeszerzési célokat határozna
meg a Bizottság a tagállamoknak azok GDP-jének és a városi közlekedés leterheltségének a
figyelembevételével.
Az autógyártóknak a korábban elfogadott jogszabály értelmében 2020-ig a teljes flottájuk átlagára
vonatkozóan kilométerenként 95 grammra kell csökkenteniük a szén-dioxid-kibocsátását. Elvileg ez
lenne 2021-től a kiinduló pontja a 2030-ig terjedő újabb, 30 százalékos csökkentési pályának,
annyiban árnyalva a dolgot, hogy miként a dízelbotrányban erre fény derült, az autók tényleges
kibocsátása helyenként jóval nagyobb, mint a laboratóriumi, tesztelési körülmények között. Így az
egyes gyártók számára meghatározandó csökkentési célok és mutatók esetében az időközben
átalakított tesztelési módszer alapján számított emissziót vennék alapul.
Fontos változás lesz az eddigi rezsimhez képest, hogy éppen az új mérési módszerek miatt a
jövőben gramm/kilométer helyett százalékos csökkentési értékeket szabnak meg a járműipar
számára úgy, hogy a lehetőleg minél kevesebbet szennyező gépkocsik gyártására ösztönözzék
őket.
Ennek érdekében a jogszabály tervezete külön definiálja azt, hogy kizárólag a kilométerenként 50
gramm vagy annál kevesebb szén-dioxidot kibocsátó autók minősülnének alacsony kibocsátásúnak,

ideértve a zéró kibocsátású elektromos autókat is. Az új rendszerre való átmenetben fontos
szerepet betöltő hibrid autók ugyanakkor nem minősülnének ezen osztályozás szerint alacsony
kibocsátásúnak.
A Kaliforniából ismert rendszer értelmében minél több alacsony kibocsátású vagy elektromos
járművet gyárt egy-egy autógyár, annál jobban megérné neki, hiszen ezt csökkentő tényezőként
veszik majd figyelembe a számára előírt kibocsátási érték számítása során. Ezzel párhuzamosan a
saját kvótájukat az időszak végén flottaszinten elérni nem tudó autógyártóknak minden egyes
gépkocsi után grammonként 95 euró pénzbírságot kell majd fizetni, ugyanúgy, mint jelenleg.
Az autógyártók folytatólagos erőfeszítésének a szavatolása érdekében a javaslat közbülső, 2025-re
érvényes kibocsátás-csökkentési célokat is tartalmaz (-15%).
Nem tervezi ugyanakkor a Bizottság a megújuló energiákra vonatkozó irányelv és a villamos
energiapiac más szabályainak módosítását, amit a környezetvédők azért tartanának fontosnak,
hogy ne szén-, hanem megújuló alapú villamos energiával fussanak a jövő autói, akkor, amikor
jelentős mértékben nőni fog az áram ilyen célú felhasználása.
A Bizottságnál rámutatnak, hogy 2030-ra a villamos áram 70 százalékának kellene megújulókból
származnia.
Brüsszelben azzal is tisztában vannak, hogy az átállásnak radikális hatásai lehetnek az autóiparra,
a termelési folyamatokra és így a munkahelyekre is. Ha egy átlagos benzines autó 1400
alkatrészből áll, akkor az elektromos autók csak 400-ból. Az utóbbiak fenntartási, javítási költségei
is olcsóbbak lesznek, mint az utakon ma zömében közlekedő gépkocsiké. Mindez azt vetíti előre,
hogy a jövőben kevesebb munkáskézre lesz szükség (a robotizálás miatt amúgy is) az autóiparban,
és a motorok (hardver) helyett például az elemek (szoftverek) lesznek a legfontosabb összetevői
egy autónak.
A Bizottság becslései szerint a 2030-ban forgalomba kerülő autók előállítási költségei átlagosan
1000 euróval drágulnak majd a gépkocsik, 900 euróval a haszonjárművek eseében. Ezt a plusz
terhet ugyanakkor bőségesen ellensúlyozzák majd az üzemanyagon elért megtakarítások.

Brüsszel, 2017. november 8.

Cseles javaslattal kontrázzák az Északi Áramlatot
A földgáz-irányelv módosításával kívánja biztosítani az Európai Bizottság, hogy minden az EU
területére belépő nagyobb gázvezeték megfeleljen az uniós energiaszabályoknak. A szerdán
közzétett javaslat megfigyelők szerint mindenekelőtt az Északi Áramlat 2 gázvezeték nem
szárazföldi szakaszát érintő jogbizonytalanságot kívánja kezelni.
A földgáz irányelv módosítását kezdeményezte szerdán az Európai Bizottság annak érdekében,
hogy a közös uniós szabályok az EU-n kívülről érkező gázvezetékekre is teljességgel
vonatkozzanak. A lépést bizottsági források szerint mindenekelőtt az Északi Áramlat 2 gázvezeték
tenger alatti szakasza körüli jogi bizonytalanság indokolja.
A hivatalos indoklás értelmében a módosítás egyértelművé kívánja tenni, hogy a 2009-es
irányelvben lefektetett elvek (harmadik fél infrastruktúrához való hozzáférése, a tulajdonosi
szétválasztás és az átláthatóság) valamennyi harmadik ország felé megépített, vagy onnan
beérkező gázvezetékre vonatkozzanak az Európai Unió joghatósága alá tartozó területen,
praktikusan az EU határain belül.
„Ez biztosítani fogja, hogy valamennyi az Unió területére belépő nagyobb gázvezeték megfeleljen
az EU szabályainak, ugyanolyan fokú transzparencia mellett működjön, valamennyi piaci szereplő

számára hozzáférhető legyen és hatékonyan funkcionáljon” - szögezi le közleményében a brüsszeli
testület.
Nevük mellőzését kérő források elismerték, hogy a javaslat azt a jogi kiskaput hivatott becsukni,
ami az Északi Áramlat 2 gázvezeték nem szárazföldi szakaszának jogi helyzetét jellemzi. A
szabályozásnak ezt az Achilles-sarkát felismerve a Bizottság nemrég mandátumot kért a Tanácstól
egy különmegállapodás kitárgyalására Moszkvával annak szavatolására, hogy az uniós szabályokat
a majdani gázvezeték az ún off shore (nem szárazföldi szakaszán) is figyelembe vegyék. A
projektben elsősorban érintett Németország, de Ausztria és néhány más ország is azonban hallani
sem akar erről.
Ezért Brüsszel most egyfajta póttervként magának a szabályozásnak a módosítását
kezdeményezte. Ha ezt a Tanács és az EP jóváhagyja, akkor Németországnak ezt kell majd
képviselnie Oroszország felé a majdani gázvezetékről folyó egyeztetéseken.
A Bizottság több ízben is nyilvánvalóvá tette, hogy politikailag nem támogatja a beruházást, mert
az tovább erősítené az EU egy szállítótól, jelesül Oroszországtól való függőségét. Brüsszelnek
ugyanakkor nincs eszköze arra, hogy leállítsa a projektet, ameddig az megfelel az érvényes jogi
rendelkezéseknek. Most, hogy a jogi háttér változtatását kezdeményezte, a Bizottság reméli, hogy
így nagyobb beleszólása lesz a projektbe.
A javaslat minden meglévő és jövőben megépülő import-gázvezetékre vonatkozik – hangsúlyozták
Brüsszelben, ahol cáfolják, hogy egyfajta lex Északi Áramlatról lenne szó.

2017. október 31.

ENSZ: kétmilliárd gyerek mérgező levegőt lélegzik
Világszerte kétmilliárd gyerek lélegzik mérgező levegőt – derül ki az ENSZ gyermekalapja, az
UNICEF által közzétett jelentésből.
A vegyszerek károsíthatják a gyerekek tüdejét, agyát és más létfontosságú szerveiket is.
Az UNICEF műholdfelvételek és a demográfiai adatok összevetéséből vezette le a jelentésben
szereplő adatokat.
Évente 600 ezer, ötévesnél fiatalabb kisgyerek hal meg a szennyezett levegő okozta
megbetegedésekben. Dél-Ázsiában 620 millió, Afrikában 520 millió, Kelet-Ázsiában, főleg Kínában
további 450 millió gyerek szív be nap mint nap mérgeket a levegővel.
Egy mongol kislány megpróbáltatásairól beszél:
- Amikor iskolába megyek reggel, általában nagyon nagy a szmog. Néha, amikor átmegyek az
úton, nem tudom megmondani, hogy a lámpa zöld vagy piros. A szmogtól kapar a torkom.
Az UNICEF jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy a mérgező levegő a gyerekeknek sokkal jobban
árt, mint a felnőtteknek, mert ők kétszer olyan gyorsan lélegeznek, viszont ideg- és
immunrendszerük sérülékenyebb.
A legtöbb, mérgeket belélegző gyerek India északi részén és a környező országokban él. 300 millió
gyerek világszerte olyan súlyosan szennyezett levegőt kénytelen belélegezni, melyben a káros
anyagok koncentrációja több mint hatszorosan haladja meg az egészségügyi határértékeket.
Újdelhiben azonban, ahol sokan szemétégetéssel próbálják magukat melegen tartani,
harmincszorosan haladja meg a levegő károsanyag-tartalma a WHO által megszabottat.

Brüsszel, 2017. október 27.

Megrengette az Európai Parlamentet a zaklatási botrány
Hivatalosan egyetlen bejelentés sem érkezett a zaklatásról a parlament vezetőihez, de a falakon
belül mindenki tudja, súlyos a helyzet.
A szexuális zaklatás elleni kampány elérte az Európai Parlamentet is, ahol egyre több képviselő és
alkalmazott beszélt a saját történetéről.
A vita közben súlyos állítások hangzottak el arról, hogy az intézményben a hallgatás kultúrája
uralkodik, ezzel próbálják védeni a parlament hírnevét a támadások, a zaklatás és a nemi erőszak
vádjától.

Brüsszel, 2017. október 25.

Schengen:

Modern határregisztrációs rendszert vezetne be az EU
A határregisztrációs rendszerre vonatkozó új szabályokról szavaz az EP
Új ki- és beléptetési rendszert vezetne be a schengeni térség külső határain az EU a
biztonság növelése és a bűncselekmények, csalások megelőzése érdekében.
Az Európai Unió külső határain megnövekedett utasforgalom az utóbbi években nagy kihívás elé
állította a határellenőrzési rendszereket, amelyek már nem tudják garantálni a biztonságos
beléptetést a schengeni térségbe.
A Parlament szerdán szavaz a határregisztrációs rendszer reformjáról.
A főbb változások
Az új szabályozás a schengeni térségbe belépő és azt elhagyó, vízumköteles, illetve vízum nélkül
utazó, nem uniós polgárok adatait regisztrálja.
Többé nem pecsételnek az útlevelekbe, egy elektronikus rendszer veszi át a hagyományos
ellenőrzés helyét, amely elsősorban arcfelismerő rendszerrel és négy ujjlenyomattal, valamint
alfanumerikus adatokkal dolgozik.
Ez nemcsak meggyorsítja a határátkelés folyamatát, de azt is megelőzi, hogy valaki csaljon az úti
okmányokkal, illetve a megengedett időnél tovább tartózkodjon az EU területén.
„Az egyik módszer az, hogy a hatóságok és az állami biztonsági szolgálatok hozzáférhetnek
ezekhez az adatokhoz, és más információkkal összevetve őket gyorsan riasztások adhatók ki. Így
könnyebb lesz megakadályozni az olyan eseményeket, mint a berlini karácsonyi vásáron történt
támadás, ahol a támadó terroristáról csak utólag tudtuk meg, hogy 15 különböző
személyazonosságot használt”.

Brüsszel, 2017. október 24.

Rákkeltő anyagok:

Jobban védené a káros hatásuknak kitett munkavállalókat az EP
A rák a munkavégzéssel összefüggő halálesetek leggyakoribb oka az EU-ban. Az EP frissíti a
jogszabályokat, hogy hatékony védelmet biztosítsanak a rákkeltő anyagok közelében dolgozók
számára.
20 millió dolgozót érint a probléma az EU-ban
A rák minősül a munkavállalókat fenyegető legnagyobb egészségügyi kockázatnak az Európai
Unióban, ahol a foglalkozással összefüggő halálesetek hátterében az esetek 53%-ában ez a
betegség áll. A megbetegedések közül a tüdőrák, a mellhártyákból kiinduló daganat
(mesothelioma) és a hólyagrák a leggyakoribb.
Rákkeltő anyagok csaknem minden ágazatban előfordulhatnak, de az építőiparban, vegyiparban,
bútoriparban, textiliparban, élelmiszeriparban, faiparban és az egészségügyben dolgozókat érinti
leginkább a veszély.
Jogszabályfrissítéssel a hatékonyabb védelemért
Az EP-képviselők kedden este vitáznak, szerdán pedig szavaznak az új szabályokról, amelyek célja,
hogy csökkentsék a rákkeltő anyagok jelenlétét a munkahelyeken.
A változtatás szerint 11 újabb veszélyes anyag kerülne fel arra a listára, amely határértéket szab
meg az egészségre káros anyagokra. Emellett az EP-képviselők a termékenységre hatással lévő
anyagok pontosabb kivizsgálását is kérik, és köteleznék a munkáltatókat, hogy minden esetben
becsüljék fel a veszélyes anyagok hatását a dolgozóikra.
A szabályozás a becslések szerint mintegy 100 ezer életet menthet meg a következő 50 évben.

Brüsszel, 2017. október 24.

A leszavazások réme fenyegeti Magyarországot
A kötelező menekültkvóta után hétfőn újabb fontos politikai dossziéban, a kiküldetési
irányelv módosításáról tartott szavazáson maradt kisebbségben a magyar kormány.
Egyesek attól tartanak, hogy a jelenség a jövőben még gyakrabban megismétlődhet a
konszenzusos döntéshozatali kultúra visszaszorulása és a 2017 tavasza óta véglegesen
hatályban lévő szavazati rendszer miatt, ami tovább növelte Németország és
Franciaország relatív súlyát az EU-ban.

Az új szavazási rendszerre való végleges áttérés, 2017 májusa óta nehezebbé vált az úgynevezett
blokkoló kisebbség tető alá hozása a Tanácsban. Az új, kettős többséget igénylő rendszerben a
minősített többség eléréséhez a tagállamoknak az EU népességének legalább a 65%-át képviselő
55 százaléka szükséges. A minősített többség elérését meghiúsító blokkoló kisebbség eléréséhez
ezért legalább 13 tagállam és 170 millió lakos kell. Ami sokkal nehezebben jön össze, mint a régi
szisztémában.
Egyes diplomaták egyenesen úgy vélik, hogy az új, 2014 óta papíron már létező, de csak idén
véglegessé vált szavazási rendszerben Németország Franciaországgal összefogva lényegében
mindent meg tud gátolni.
Mindez azt is előrevetítheti, hogy a V4 számára is nehezebbé válik olyan javaslatok elhárítása,
amelyek nyugati-keleti választóvonalak mentén osztják meg az EU-t. A kiküldött munkavállalókra
vonatkozó irányelv szavazásakor a franciák és szövetségeseik még ezt sem bízták a véletlenre és

nemes egyszerűséggel leszalámizták a cseheket és a szlovákokat a V4-es közös álláspontról,
magára hagyva Magyar- és Lengyelországot.

Brüsszel, 2017. október 23.

Drogok: gyorsabban tiltaná be az új pszichoaktív szereket az EP
Az új pszichoaktív szerek akár halált is okozhatnak. Az EP javítaná a tagállamok közötti
együttműködést, hogy gyorsabban tilthassák be a súlyos veszélyt jelentő anyagokat.
A Parlament kedden szavaz az úgynevezett új pszichoaktív szerek használatának csökkentését
célzó jogszabályok frissítéséről.
A képviselők azt szeretnék elérni, hogy ezeket a szereket is illegálisnak nyilvánítsák és gyorsabban
kivonják a forgalomból, valamint a tiltott drogokhoz hasonlóan vonják felelősségre a termelőket,
szállítókat és elosztókat is, tíz éves maximális büntetéssel sújtva őket. Ehhez az EP szerint fontos
az információcsere és egy hatékonyabb riasztási rendszer a tagállamok között.
Az új szabályozás emellett kétszer gyorsabbá tenné a veszélyes szerek azonosítását.
Mik tartoznak az új pszichoaktív szerek közé?
Olyan veszélyes anyagok, amelyeket az illegális drogok, mint a kokain vagy az ecstasy legális
alternatívájaként fogyasztanak a javarészt fiatal felhasználók. Magyarországon néhány éve az
egyik ilyen legismertebb szer, a ma már illegális mefedron vagy ismertebb nevén kati volt.
Rengeteg a piacon megjelenő új szer, és a hatóságok már nem tudják ezt elég gyorsan követni.
Évente több mint 100 új anyagot dobnak piacra.
„Az Interneten árulják őket, Kínában és Indiában gyártják, nem büntetik, és nem számít
bűncselekménynek sem a gyártásuk, sem az értékesítésük”.

Brüsszel, 2017. október 23.

Évente több mint 90 000 nő hal meg mellrákban Európában
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Az EP szerint a megelőzéshez fontos, hogy
mindenki hozzáférjen a szűrésekhez, és megbízható adatokra van szükség.
Európában a mellrák a fő halálok a 35–59 éves nők esetében, pedig az időben felismert betegség
esetében nagyobb az esély a gyógyulásra.
„A probléma az, hogy az anyagi források hiánya, de különösen a hosszú válság miatt
megemelkedett az ingyenes orvosi vizsgálatok korhatára. (...) Földrajzi vagy gazdasági tényezők
gyakran akadályozzák meg a korai diagnózishoz jutást. Itt kell közbelépnünk. Meg kell
valósítanunk ugyanazt a gyakorlatot, melyet Észak-Európa országaiban folytatnak, ahol többen
hozzáférnek ehhez az ellátáshoz, a hátrányosabb helyzetű országokban is, mert az
egészségügyben is szeretnénk megvalósítani a társadalmi kohéziót” - mondta Daniela Aiuto (EFDD,
olasz).
A férfiaknál is kialakulhat a mellrák, azonban a nőknél százszor gyakoribb. A legutóbbi pontos,
2013. évi adatok szerint93,5 ezer ember veszítette életét mellrák miatt az EU-ban, közülük ezer
volt férfi.

2017. október 23.

Hogyan lehet egy európai fogyasztó biztos a vásárolt bor minőségében
és eredetében?
A kifinomult technológiáknak köszönhetően a csalás elleni harc mára egyre hatékonyabb.
Az élelmiszer hamisítás Európában eléri a több millió eurós értéket. Az egyik leginkább hamisított
termék a bor. A kifinomult technológiáknak köszönhetően ma már ellenőrizhető a szőlő minősége
és eredete, így védve a termelőket és a fogyasztókat.
Az Európából származó borokat az elmúlt évtizedekben egyre fejlettebb hamisítási technológiák
fenyegették. Ezért vált szükségessé, hogy új, hatékony módszereket fejlesszenek ki a borok
hitelesítéséhez.
Az Európai Unió közös kutatóközpontja (JRC) által koordinált vizsgálathoz a termőterületen
összegyűjtött eredeti borok összetételére vonatkozó adatokat korszerű analitikai módszerekkel
elemzik. Ezeket az ellenőröket az olasz mezőgazdasági minisztérium cataniai osztálya felügyeli. Az
Etnánál ültetett szőlőből szednek mintákat az elemzéshez.
- Ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk, eredeti-e a bor, vesszük a hivatalos minta izotóp arányait, és
összehasonlítjuk azt a referencia adatokkal. Hogy is működik ez? Először is az adatbázisból
kiválasztjuk az adott évjáratra és az adott területre vonatkozó referenciamintákat, azután
összehasonlítjuk az adatbázisban lévő paramétereket ezekkel a mintákkal – magyarázta Grazia
Laura Gambino, vegyész, ICQRF, Catania.
Miután begyűjtötték a szőlőmintákat, a kutatók kis mennyiségű bormintákat állítanak elő, amiket
azután modern technológiával elemeznek, hogy meghatározzák a bor alkohol és víz tartalmának
jellegzetességeit.
Ez rendkívül fontos, mert a fő borfajtákat hamisításkor vízzel hígítják, alkohol vagy cukor
hozzáadásával.
Ezeket az adatokat azután elküldik az Európai Unió bor adatbankjába a közös kutatóközpont (JRC)
belgiumi székhelyére, Geelbe.
Ezekben a laborokban a legmodernebb technológiákkal azonosítják az eredeti borok ujjlenyomatát.
- Ez az alkohol minta egy bor desztillálásából származik. Ha például cukrot adtunk volna hozzá,
hogy növeljük a bor alkoholszintjét, akkor a kép másmilyen lenne – magyarázta Vasiliki
Exarchou, JRC.
A mágneses magrezonancia és a tömegspektrometria a leghatékonyabb elemzési módszer a bor
hitelesítésére. Ezek ugyanis atomi szinten mutatnak képet. Ezek a jellegzetességek szorosan
kötődnek egy-egy meghatározott földrajzi helyhez.
- Meghatározzuk a bor víztartalmában jelen lévő oxigént. Az oxigén mennyisége Európában a
szélességi foktól függően változik. Például a Szicíliában készített borok oxigéntartalma magasabb,
mint a Németországban készítetteké – mondta Eric Aries, vegyész, JRC.
Minden évben új profilt állítanak össze a kutatók országonként az Európai Unióban készült
borokról. Ezeket az adatokat a belgiumi központban gyűjtik össze.

- Országos, régió szerinti és fajta szerinti adatbázisaink vannak. Biztosak lehetünk abban, hogy
hiteles bormintákból származnak. Mintegy 1600 mintával bővül az adatbázisunk. Jelenleg már több
mint 20 ezer mintával rendelkezünk – mutatta Alain maquet, az ERC-CWS vezetője.
Ezek az információk minden tagállam számára rendelkezésre állnak. Kulcsfontosságúak, ha egy bor
gyaníthatóan hamis, és jogi lépéseket kell tenni az ügyben.

Brüsszel, 2017. október 20.

Hogyan lehet felvirágoztatni egy startupot az EU-ban?
Mi a titka annak, hogy egy startup megmaradjon, sőt növekedjen az Európai Unióban?
Szeretné megadni a startup vállalkozásának a legjobb esélyt arra, hogy az EU-ban bővüljön és
növekedjen? Van rá megoldás!
A Business Planet Belgiumban járt. Azt mutatta be, hogy lehet felvirágoztatni egy startup
vállalkozást. Karen Boers, az Európai Startup Hálózat vezetője volt műsor vendége.
Anne Glémarec
- Az Európai Unióban alapított startupok csupán 3 százaléka tud talpon maradni. Miért?
Karen Boers, az Európai Startup Hálózat vezetője
- A két fő ok, amiért az európai startupok nem tudnak maximálisan kiteljesedni: az első a bukástól
való félelem, amely szinte bele van égve az európai DNS-be, másodszor pedig a nem egységes
piac. A startupoknak 28 különböző üzleti környezetben kell versenyezniük, mielőtt teljesen
páneurópaiak lehetnének.
A műsor Gentben ellátogatott egy startuphoz, amely Karen cégének hála, sikerrel túljutott az első
akadályokon. Ez az elmúlt évek egyik legnagyobb sikertörténete Belgiumban. A vállalkozás 2012ben jött létre, előfizetéseket ajánl felhő alapú, az ügyfélkapcsolatnál és a projekt menedzsmentnél
használható szoftverekre, valamint ezek számlázására is.
A vezetője büszke a cég fejlődésére.
- Öt év alatt Belgiumból eljutottunk hat európai országba. Mára 170 kollégánk van, 40-50 ezer
embert szupportálunk. Ők naponta belépnek a Platformra, ahol abban segítjük őket, hogyan tudnak
hatékonyabban dolgozni – mondta Jeroen De Wit, a Teamleader 12sec cég vezetője.
Ez a vállalkozás már nem számít kezdőnek, már jól megalapozott helye van a piacon. A forgalma
két év alatt tízszeresére nőtt, átlépte azt a kritikus küszöböt, amelyen sokszor elbuknak a startupok. A cégvezető újabb piacokat célzott meg, és újabb munkahelyeket akar teremteni.
- Az Európai Startup Hálózatnak köszönhetően eljuthatunk nemzetközi konferenciákra, ahol
elérhetünk potenciális ügyfeleket, új tehetségeket és befektetőket. Ezen kívül segítenek
kapcsolatot létesíteni a helyi rendszerekkel is. Mindez segíti a jövőbeni növekedésünket –
magyarázta a cégvezető.
Anne Glémarec
- Milyen az ideális környezet a startupok számára?
Karen Boers, az Európai Startup Hálózat vezetője

- Az ideális környezethez négy fő dolog szükséges: először is az ügyfelek, másodszor tehetségeket
kell alkalmazni, harmadszor tanulni kell más startupoktól és vállalkozásoktól, és végül a
befektetők, akik finanszírozzák a növekedést.
Ahhoz, hogy megteremtse ezeket a feltételeket, az Európai Unió teljes körű segítséget biztosít a
startupoknak az innovációhoz és az anyagi források eléréséhez. Az a cél, hogy adjanak a
vállalkozóknak egy második esélyt, ha kell, és hogy egyszerűsítsék az adózást.
Anne Glémarec
- Ha, mondjuk van egy startupom, hogy tudok csatlakozni önökhöz?
Karen Boers, az Európai Startup Hálózat vezetője
- A legjobb, ha feliratkozik a hazai startup szövetségnél, az interneten megtalálja ezek listáját. De
hamarosan készítünk egy címjegyzéket a startupoknak, úgyhogy közvetlenül nálunk is fel tudnak
majd iratkozni.
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Mintegy 16 ezren esnek emberkereskedők áldozatául az EU-ban
Az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napja alkalmából összegyűjtöttük a
legfontosabb tudnivalókat és infografikánkon bemutatjuk a főbb adatokat.

Október 18-a az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napja
Az uniós tagállamokban 15 846 regisztrált, vagy feltételezett áldozata volt az
emberkereskedelemnek 2013-2014-ben azEurópai Bizottság jelentése szerint. Az áldozatok 76%-a
lány, vagy felnőtt nő. A valós adatok azonban valószínűleg jóval magasabbak.
A regisztrált áldozatok kétharmadát (67%) szexuálisan kizsákmányolták, 21%-uk kényszermunkát
végzett, 12%-ukat pedig egyéb okból (szervkereskedelem, házi rabszolgaság, kéregetés)
használták ki. Az áldozatok többsége uniós állampolgár.
Mit tesz a Parlament?
Az Európai Parlament 2011 márciusában elfogadott egy irányelvet az emberkereskedelem
visszaszorításáról. Ez a megelőzést, az elkövetők felelősségre vonását és az áldozatok védelmét
hangsúlyozza. Hasonló célokat fogalmaz meg az emberkereskedelem felszámolásáról szóló, 2012ben elfogadott uniós stratégia is.
Az emberkereskedelem elleni küzdelem 2016-ban is kiemelt helyen szerepel az EP napirendjén. Az
EP-képviselőkmájusban azt vizsgálták, hogyan ültették át a tagállamok az EU erre vonatkozó
szabályozását a gyakorlatba, júliusbanpedig állásfoglalást fogadtak el arról, hogyan segíthetik a
külkapcsolatok az emberkereskedelem elleni harcot.
Az EP állásfoglalásaiban sürgeti a tagállamokat, hogy maradéktalanul ültessék át az uniós
szabályokat a nemzeti joganyagukba, és tegyenek többet az áldozatok védelme érdekében.
Az emberkereskedelem világszerte óriási probléma
Az emberkereskedelem a 21. század rabszolgasága: világszerte 21 millió körüli lehet azok száma,
akiket munkára kényszerítenek, sokukat szexuálisan kizsákmányolják. Az áldozatok 70%-a lány,
vagy felnőtt nő. További részletek infografikán.
Az EU-ban 2007 óta október 18-a az emberkereskedelem elleni küzdelem európai napja, amelyet a
Bizottság alapított a Parlament javaslatára.

Személyek kizsákmányolás céljából való toborzása, szállítása, átadása, rejtegetése vagy fogadása
(...) fenyegetéssel, erőszakkal vagy egyéb kényszer alkalmazásával, emberrablással, csalással,
megtévesztéssel, hatalommal vagy a kiszolgáltatott helyzettel való visszaélés révén, illetve anyagi
ellenszolgáltatásnak vagy előnyöknek valamely személy felett ellenőrzést gyakorló személy
beleegyezésének megszerzése érdekében történő nyújtásával vagy elfogadásával.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelve az emberkereskedelem megelőzéséről
Az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekmények definíciója
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Az európaiak nagy többsége szerint az országa jól járt az uniós
tagsággal
Az európaiak kétharmada, a magyarok 72%-a véli úgy, hogy az országa előnyére vált az
uniós tagság egy EU-szerte végzett felmérés szerint.

A tavalyi évhez képest 4%-ponttal nőtt az EU-ban átlagosan azok aránya, akik pozitívan
vélekednek az uniós tagságról. Ezzel szemben 6%-ponttal csökkent azok aránya, akik szerint az
országa nem járt jól a tagsággal.
Az országok között jelentős az eltérés, míg az írek 90%-a szerint jó dolog az uniós tagság, addig
az olaszoknak csupán 39%-a gondolja így. A magyarok 72%-a szerint hazánk jól járt az EU-s
tagsággal, ez 10%-pontos növekedést jelent a 2016-os adatokhoz képest.
A szeptemberben végzett Parlaméter felmérés eredményeit október 18-án teszi közzé az Európai
Parlament.

Brüsszel, 2017. október 12.

Hormonháztartást károsító anyagok: az emberek egészségét kell
előtérbe helyezni
Az EP blokkolta a Bizottság javaslatát, hogy néhány növényvédő szer alapanyagot
vegyenek ki a hormonháztartást zavaró anyagok azonosítási kritériumai közül.
Összeszedtük a főbb tudnivalókat.
Az uniós jog értelmében a növényvédő szerek csak a konkrétan megcélzott kártevők
hormonháztartását zavarhatják. Ennek a törvénynek az alkalmazásához szükség van azonban a
hormonháztartást károsító anyagok azonosítására szolgáló és tudományos kritériumokat
tartalmazó uniós listára. A Bizottság javaslata ezekhez a tudományos kritériumokhoz kapcsolódott.
A mostani javaslat néhány növényvédő szer alapanyagát levette volna a hormonháztartást károsító
anyagok listájáról, annak ellenére, hogy ezek közül néhányat kifejezetten az élő szervezetek
(például a kártevők) hormonháztartásának megzavarására fejlesztettek ki.
A kritériumok pontos meghatározása nagyon fontos, hiszen az első lépcső az embert károsító
anyagok jelenlétének csökkentésére.
Mi az az endokrin rendszer?
Ez a hormonokat termelő mirigyek rendszere. A hormonrendszer számos, a testben lezajló
folyamatért felelős, többek között a szaporodásért, az anyagcseréért, a növekedésért, a só- és
vízháztartás egyensúlyáért és a szívfunkciókért.

Mik azok a hormonrendszert károsító anyagok?
Ezek az anyagok megzavarják az endokrin rendszer működését - például blokkolják a sejtekben
található érzékelő receptorokat.
Milyen egészségügyi problémákat okozhatnak ezek az anyagok?
Mára körülbelül 27 000, az endokrinromboló anyagokkal és azok emberekre és állatokra gyakorolt
hatásaival foglalkozó kutatási jelentés készült el. Ezek az anyagok hozzájárulhatnak többek között
a hormonokkal kapcsolatos rák, a tanulási nehézségek, vagy a cukorbetegség kialakulásához, az
elhízáshoz, a meddőséghez.
Hol találkozhatunk a hormonháztartást károsító anyagokkal?
A hétköznapok során mindenütt találkozunk endokrinromboló anyagokkal. Megtalálhatóak az
élelmiszerek csomagolásában, a bőrápolási termékekben, a kozmetikumokban, az
építőanyagokban, az elektronikai termékekben, a bútorokban, a padlóburkolatokban, még
gyermekjátékokban is.
Az Európai Parlament döntésének következtében a Bizottságnak most új javaslattal kell előállnia,
amely figyelembe veszi a képviselők véleményét.
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Ugyanaz a márka és a csomagolás, de más az íz
Vita a kettős élelmiszer-minőségről az EP-ben
Ugyanaz az élelmiszer, azonos csomagolás, ugyanolyan minőség? Nem feltétlenül - mondják sokan
a közép- és kelet-európai országok, köztük Magyarország is.
Kevesebb hal a halrudakban, alacsonyabb koffeintartalmú kávé, kevesebb cukor, de több
mesterséges édesítőszer a jegesteában - tanulmányok és tesztek bizonyítják, hogy Európa egyes
részein azonos csomagolással és márkajelzéssel alacsonyabb minőségű termékeket árulnak, mint
máshol.
Magyarország is az érintett országok között
A Magyarországon nemrég tesztelt 96 termékből 71 eltérő minőségű volt, amikor az Ausztriában,
vagy Olaszországban árusított változatával hasonlították össze. A mogyorókrém kevésbé krémes,
az ostyák kevésbé ropogósak, mint osztrák szomszédjainknál.
Számos más közép- és kelet-európai ország is hasonló problémával áll szemben. A Szlovákiában és
a Cseh Köztársaságban forgalmazott narancslé például nem tartalmazott narancsot, míg ugyanazon
a termék hasonló csomagolással árusított németországi változata 3% narancskoncentrátummal
készült.
A minőségbeli eltérés nemcsak az élelmiszerek esetében jelentkezik, igaz kozmetikai termékekre,
vagy éppen mosószerekre is.
Hol van pontosan a szabálytalanság?
Az érintett élelmiszereket forgalmazó cégek sok esetben azzal védekeznek, hogy termékeiket a
helyi ízléshez igazítják. Az ízbeli különbséget emellett az is okozhatja, hogy helyi termelőktől
szerzik be a hozzávalókat, illetve olcsóbb összetevőket használnak, hogy így a vásárlók
pénztárcájához tudják szabni a termék végső árát.

A problémás esetekben azonban az ár vagy azonos, vagy éppen magasabb volt azokban az
országokban, ahol a termék silányabb változatát árulták. Emellett az uniós szabályok kimondják,
hogy a gyártóknak és a kiskereskedőknek helytálló tájékoztatást kell nyújtaniuk a fogyasztók
számára termékeik tényleges mibenlétéről és összetételéről, így egyértelműen ki kellene, hogy
tűnjön a különbség például ha a halrudak kevesebb halat tartalmaznak egyes országokban.
Ezeknek a szabályoknak az érvényesítéséért egyébként a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok
felelnek.
Mit tesz az EU?
A Bizottság útmutatót adott ki az uniós élelmiszerjog és fogyasztóvédelmi jog kettős minőségű
élelmiszerekre történő alkalmazásáról. Ez segít meghatározni a nemzeti hatóságoknak, hogy uniós
jogba ütközik-e, ha egy vállalkozás a különböző országokban eltérő minőségben értékesíti
termékeit.
A Bizottság képviselői szerdán ismertették az útmutatót az EP belső piaci szakbizottsága előtt. „A
cégeknek megvan rá a legális lehetőségük, hogy eltérések legyenek a termékeik között, de ezt
egyértelművé kell tenniük a fogyasztók számára, nem vezethetik félre őket” - mondta Francisco
Fonseca Morillo, a Bizottság képviselője a megbeszélésen.
Az EP-képviselők üdvözölték, hogy a Bizottság igyekszik kezelni a helyzetet, az útmutatót azonban
kevésnek vélték, mivel az nem terjed ki például a kozmetikai termékekre, vagy a mosószerekre.
Richard Sulík (konzervatív-reformer, szlovák) hangsúlyozta, hogy nem az a probléma, hogy a
termékek nem ugyanolyanok, hanem az, hogy a fogyasztókat nem tájékoztatják megfelelően. Julia
Reda (zöldpárti, német) is úgy fogalmazott, hogy ezzel a cégek „megsértik a fogyasztókat”. Bijlana
Borzan (szocialista, horvát) rámutatott, hogy „a jelenlegi jogi szabályozás nem megfelelő, különben
most nem állnánk szemben ezzel a problémával”. Adam Szejnfeld (néppárti, lengyel) egyenesen
bűncselekménynek és csalásnak nevezte, amit a cégek tesznek. Andreas Schwab (néppárti, német)
azonban rámutatott, hogy „ha az összetevőket szabályosan feltüntették volna a címkéken, akkor
ezek a termékek legálisan lennének forgalomban”. Dita Charanzova (liberális, cseh) szerint csupán
egy nyomtatott címkével nem lehet megoldani a problémát. A teljes vita megtekinthető
felvételről ide kattintva.
További lépések
Az iránymutatáson túlmenően a Bizottság dolgozik az élelmiszeripari termékek hatékonyabb
összehasonlító tesztelésére irányuló módszertan kialakításán is, amelyre 2 millió eurót különített el.
Október 13-án a szlovák és a cseh kormány Pozsonyban fogyasztói csúcstalálkozót szervez a
kettős élelmiszer-minőségről, amelyen a Parlament és a Bizottság képviselői is részt vesznek.
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Nyugdíjkatasztrófa felé tart a világ - kivéve Norvégiát
2050-ben egy nyugdíjas az aktív kori jövedelme 30%-át kaphatja nyugdíjként. Ha lesz akkor még
nyugdíj.
Szeptember 19-én a Norges Bank Investment, a norvég állami nyugdíjalap kezelője bejelentette,
hogy az alap értéke meghaladta az ezer milliárd (1 000 000 000 000) dollárt. A hírt a Bloombergtől
vette át a világsajtó, miután a közvetlen következményei sokkal inkább érintik a befektetőket és a
pénzpiacokat, mint a jelen és a jövendő nyugdíjasait szerte a világon. Nekik nagy valószínűséggel

a Világgazdasági Fórum májusi jelentését kellene inkább megszívlelniük, amely a nyugdíjkasszák
hiányát igyekszik megbecsülni 2050-re, és megállapításai rendkívüli aggodalomra adnak okot.
De lássuk először, mi is történt a norvégoknál. A skandináv ország 1996-ban úgy döntött, hogy a
busás, de időben véges olajbevételek egy részét hosszú távon is befektetik, és ebből finanszírozzák
majd az állampolgárok nyugdíját. Az alap kezelésével megbízott Norges Bank Investment jól
sáfárkodhatott a rendelkezésre álló forrásokkal, mert a nyugdíjkassza értéke meredeken
emelkedett. Az utolsó lökést az elmúlt időszak erős tőzsdei aktivitása és az alacsony dollárárfolyam
együtt adták meg.
Ezzel azonban új problémák is állnak a világ alapkezelőinek elitjébe került Norges előtt, ami
ráadásul mindezt egy rendkívül kisméretű stábbal és szervezettel érte el. Kevés a kellő méretű
piac, ahová ilyen nagyságú eszközöket be lehet fektetni, és új befektetési szektorok meghódítása a
megnövekedett költségek miatt nem hozna kellő bevételnövekedést. Ezért sokan Norvégiában is
arra figyelmeztetnek, hogy az állami nyugdíjalap növekedési üteme messze túl lehet a csúcson.
Ezzel együtt a norvégok problémáját szinte bármelyik állam polgárai megirigyelhetnék. A
Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) májusban publikált jelentése szerint a világ hat
legnagyobb nyugdíjrendszere 2050-re összesen 224 ezer milliárd dollár hiányt fog mutatni, ennyi
hiányzik majd ahhoz, hogy a kor nyugdíjasai az aktív korukban élvezett jövedelem 70%-át
megkapják nyugdíjként.
A kimutatásban az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Japán, Hollandia, Kanada és Ausztrália
szerepelt, a hat ország közül az USÁ-ban becsülték a legnagyobb hiányt, 137 ezer millird dollárt.
De átlagosan és nyugdíjasonként 300 000 dollár hiányzik majd a nyugdíjas évek méltóságteljes
megéléséhez.
Magyarország ebben a tekintetben szintén nem áll valami jól. Bár a nyugdíjkassza jelenleg
egyensúlyban van, az állami felosztó-kirovó rendszer 2050-re összeomlással fenyeget a
népességfogyás miatt. Akkor a 8,5 milliós népesség harmada nyugdíjas lesz, akik az aktív korú
jövedelmük mindössze 30%-ának megfelelő állami nyugdíjat kapnak. Ráadásul ha az egymillió
minimálbérre bejelentett munkavállaló /kényszervállalkozó egyikéről van szó, akkor az illető
túlélése kerül majd veszélybe.
A választási kampányra készülve a pártok a legnagyobb egységes érdekekekkel rendelkező
választói csoportnak számos ígérettel kedveskednek, a nyugdíjemelések azonban csak rontják a
nyugdíjkassza egyensúlyát és a jövendő generációk esélyeit. Egy esetleges korhatár-emelés
viszont politikai öngyilkossággal érne fel.
A szakértők a világ minden táján azt sürgetik, hogy a kormányok és az állampolgárok is tegyenek a
nyugdíjkatasztrófa elkerüléséért. Megoldásként elsősorban az öngondoskodás kerül szóba, a
nyugdíjkorhatár felemelése pedig nem is lehetőségként, hanem feltétlenül bekövetkező
szükségszerűségként jelenik meg a legtöbb tanulmányban.
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Jöhet az egységes digitális piac?
Az EU döntéshozói erről tárgyalnak Tallinban. Az elképzelés mellett és ellen is sok érv jelenik meg.
Egységes digitális piacot szeretne létrehozni a pénteken kezdődő tallinni digitális csúcstalálkozó,
melyre az Európai Unió állam- és kormányfői hivatalosak. Egy helyi internetes cégnél, a
nemzetközi pénzügyi utalásokat bonyolító Transferwise-nál azt remélik, hogy a konferencia
felgyorsíthatja az egységes piac létrehozását.

Ha egységes lesz a digitális piac, akkor joggal várhatjuk, hogy alacsonyabbak legyenek a
költségek, a nemzetközi utalások esetében. Noha az eurozóna egységes, de a valóságban még
mindig húsznál is több országban van különböző szabályozás.
Egy EP-képviselő, a német kalózpárti Julia Reda másképp látja, kritikusan szemléli a konferenciát
is. Szerinte az észt EU-elnökség eltévesztette a célt.
Az egyéni internet-felhasználók egyre inkább ki vannak téve a nagy internetes cégek akaratának. A
felhasználóknak igazából alig van joguk, és még azt sem tudják biztosan, hogy biztonságos
eszközöket használnak-e a neten. Sajnos ezek a kérdések alig merülnek fel az államfők
megbeszélésein.
A digitális konferencia egyik központi témája a nemzetközi internetes cégek adóztatása. Ezek a
vállalkozások működésükből adódóan nagyon könnyen át tudják csoportosítani nyereségüket
alacsonyabb adókulcsú országokba, így nem ott fizetnek, ahol a jövedelmük többsége keletkezik.

Brüsszel, 2017. szeptember 26.

Útmutató a kettős minőségű élelmiszerek ellen
Útmutatót adott ki az Európai Bizottság az uniós élelmiszerjog és fogyasztóvédelmi jog
kettős minőségű élelmiszerekre történő alkalmazásáról. A tagállami hatóságok 2018 első
negyedévében egységes módszer alapján vizsgálhatják a gyanús termékeket.
„Rengeteg panasz érkezett be hozzánk. Egyes országokban ugyanabban a csomagolásban a
halrudacskák vagy a kávé egyértelműen rosszabb minőségű, mint a határ túloldalán. A belső piac
nem működhet így, nem akarunk kettős mércét az egységes piacon” - jelentette ki Vera Jourová,
a fogyasztóvédelemért felelős uniós biztos az útmutató prezentációja alkalmából.
A kettős élelmiszerminőség eredetileg a visegrádi országok hívták fel a figyelmet, egyes
multinacionális cégek szemére hányva, hogy bár a csomagolásban nincs különbség, gyakran
silányabb termékeket árulnak Szlovákiában vagy Magyarországon, mint például Ausztriában. Az
Európai Bizottság sokáig nem reagált érdemben a panaszra, mígnem kézzelfogható bizonyítékok
álltak rendelkezésre arról, hogy nagyon is valós jelenségről van szó.
A kettős élelmiszerminőség gyanújába került gyártók általában az eltérő helyi fogyasztóvédelmi
szokásokkal (például van, ahol az emberek édesebb szájúak) magyarázták az eltéréseket.
Az útmutató felsorolja és részletesen kifejti, melyek azok a uniós élelmiszeripari és
fogyasztóvédelmi jogi előírások, amelyeket a hatóságoknak a kettős termékminőség fennállásának
vizsgálatakor figyelembe kell venniük:
- az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló rendelet, amely előírja, hogy a fogyasztóknak
valósághű és kielégítő tájékoztatást kell kapniuk az adott élelmiszerről. Az élelmiszercímkén fel kell
tüntetni többek között a termék valamennyi összetevőjét,
- a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv, amely tiltja a tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlatokat, például a fogyasztóknak a termék tulajdonságaival és összetevőivel
kapcsolatos megtévesztését.
Az útmutató e jogszabályok alapján lépésről lépésre bemutatja, miként állapíthatják meg a nemzeti
fogyasztóvédelmi és élelmiszeripari hatóságok, hogy a termelők megsértik-e ezeket a
jogszabályokat. Amennyiben a jogsértés határon átnyúló jellegű, a fogyasztóvédelmi hatóságok az
európai szintű fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat útján léphetnek fel.

Jourová azt is bejelentette, hogy még az év végéig elkészül a kettős minőségű élelmiszerek
kiszűrésére alkalmas egységes módszertan. A tagállami hatóságok ennek figyelembe vételével a
jövő év első három hónapjában elvégezhetik az összehasonlító vizsgálatokat. A módszertan
kidolgozásához a Bizottság egymillió eurót bocsátott a Közös Kutatóközpont (JRC) rendelkezésére.
A cseh nemzetiségű biztos jelezte, hogy bár eddig ezt nem tette, de a jövőben minden további
nélkül meg fogja nevezni azokat a gyártókat, amelyek ilyen kétes és az uniós jog által tiltott
gyakorlatot folytatnak. „Egyértelmű célunknak tekintjük a termékek minőségének javítását.
Alternatív megoldásként a kérdéses termékek újracédulázása is elképzelhető, de t nem tartjuk
kívánatosnak” - szögezte le Vera Jourová.
Hozzátette, eddig nincsenek arra utaló jelek, hogy a cégek áremeléssel próbálnák kompenzálni a
plusz költségeiket.
A Bizottság további erőfeszítéseket finanszíroz a bizonyítékgyűjtés és a jogérvényesítés területén:
egymillió eurót ad a tagállamoknak tanulmányok és jogérvényesítési intézkedések
finanszírozásához.
A testület párbeszédet is indított a termelői és a márkaszövetségekkel, amelyek idén őszre
magatartási kódex kidolgozását vállalták.
Október 13-án a Bizottság részt vesz azon a fogyasztói csúcstalálkozón, amelyet a szlovák és a
cseh kormány rendez Pozsonyban a kettős élelmiszer-minőségről szóló magas szintű miniszteri
értekezlet formájában. A Bizottság emellett szeptemberben és novemberben műhelytalálkozókat is
szervez a fogyasztóvédelmi és élelmiszer-biztonsági hatóságok részvételével.

Brüsszel, 2017. szeptember 19.

Az EU rányomul a kiberbiztonságra
Átfogó uniós szintű keretet javasolt a kibertámadások ellen kedden az Európai Bizottság. A javasolt
intézkedések közé tartozik a számítógépes támadások kezelésében segítő uniós kiberbiztonsági
ügynökség létrehozása és a digitális termékek biztonságos használatát garantáló új európai
tanúsítási rendszer megteremtése.
A kibertámadásokkal szembeni átfogó és összehangolt intézkedéscsomagot terjesztett elő kedden
az Európai Bizottság. Az új keret technológiai, büntetőjogi és diplomáciai válaszokat kíván adni a
kibertámadások egyre fenyegetőbb kihívására.
A kibertámadások elleni új uniós arzenál része lesz a testület elképzelései szerint a számítógépes
támadások kezelésében segítő európai kiberbiztonsági ügynökség, és a digitális termékek és
szolgáltatások biztonságos használatát garantáló új európai tanúsítási rendszer létrehozása. A
Bizottság a csalással és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisításával szembeni küzdelem
terén is új intézkedéseket javasol.
A Bizottság adatai szerint csak tavaly naponta több mint 4000 zsarolóvírusos támadást jegyeztek
fel, és az uniós vállalkozások 80%-a már legalább egyszer szembesült kiberbiztonsági eseménnyel.
A zsarolóvírusos támadások száma 2015 óta 300%-kal emelkedett, a kiberbűnözés gazdasági
hatása pedig 2013 és 2017 között megötszöröződött, és a felmérések szerint 2019-re további –
akár négyszeres – növekedést is mutathat. Andrus Ansip, a digitális gazdaságért felelős bizottsági
alelnök aláhúzta, hogy mérvadónak tekinthető becslések szerint a kibertámadások évente 265
milliárd eurónyi kárt okoznak a világgazdaságnak.
Az európaiak 87%-a úgy véli, hogy a kiberbűnözés jelentős fenyegetést jelent az EU belső
biztonsága szempontjából.

A kedden előterjesztett kiberbiztonsági csomagot alkotó javaslatok három fő célt szolgálnak. Ezek:
az uniós ellenállóképesség javítása,
az EU kiberbiztonsági kapacitásának megerősítése,
hatékony büntetőjogi válaszintézkedések kialakítása.
Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségnek a már működő Európai Uniós Hálózat- és
Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) továbbfejlesztésével állandó feladatköre lesz, hogy
segítse a tagállamokat a kibertámadások megelőzésében és az azokra való reagálásban. Az
ügynökség évente megszervezi a páneurópai kiberbiztonsági gyakorlatokat, és
információmegosztási és elemzőközpontok útján biztosítja a fenyegetettséggel összefüggő
információk és tudás eredményesebb megosztását. Hozzá fog járulni a hálózati és információs
rendszerek biztonságáról szóló irányelv végrehajtásához, amelynek értelmében súlyos incidensek
esetén bejelentést kell tennie a nemzeti hatóságok felé.
A Kiberbiztonsági Ügynökség segítené a Bizottság által a termékek és szolgáltatások
számítástechnikai szempontból való biztonságosságának garantálása érdekében javasolt uniós
tanúsítási keretrendszer kialakítását és végrehajtását is. Az élelmiszerjelölésekhez hasonlóan az új
európai kiberbiztonsági tanúsítványok garantálják majd több milliárd eszköz megbízhatóságát („a
dolgok internete”), amelyek kulcsfontosságú szerepet töltenek be napjaink kritikus
infrastruktúráiban, például az energia- és közlekedési hálózatokban, illetve olyan új fogyasztói
cikkekét is, mint amilyenek a hálózatba kapcsolt autók. A kiberbiztonsági tanúsítványokat minden
tagállamban elismerik majd, ami a Bizottság szerint csökkenti a vállalkozásokra háruló
adminisztratív terheket és költségeket.
Brüsszel megfontolandónak tartja egy új Kiberbiztonsági Vészhelyzet-elhárítási Alap
létrehozásántazon tagállamok számára, amelyek az uniós jog által előírt összes kiberbiztonsági
intézkedést felelős módon megvalósították. Az alap vészhelyzeti támogatást nyújthatna a
tagállamok megsegítésére, hasonlóan az erdőtüzek vagy természeti katasztrófák esetében
alkalmazható polgári védelmi mechanizmushoz.
Az EU a rossz szándékú kibertevékenységekkel szembeni közös uniós diplomáciai intézkedések
keretét is végrehajtja, és támogatja a kibertérbeli konfliktusmegelőzést és stabilitást szolgáló
stratégiai keret kialakítását.
A Bizottság az elrettentés fokozására új intézkedéseket javasol a csalással és a készpénzhelyettesítő fizetési eszközök hamisításával szembeni küzdelem terén.
A javasolt irányelv úgy erősíti meg a bűnüldöző hatóságok képességét a bűnözés e formájával
szembeni fellépésre, hogy az információs rendszerekkel kapcsolatos bűncselekmények körét
kiterjeszti minden fizetési tranzakcióra, beleértve a virtuális fizetőeszközökkel végrehajtott
tranzakciókat is. A jogszabály a szankciók mértékére vonatkozó közös szabályokat is bevezet,
valamint tisztázza a tagállami illetékességet az ilyen bűncselekmények esetén.
A számítástechnikai eszközök felhasználásával elkövetett bűncselekményekre vonatkozó
nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságának fokozása céljából a Bizottság 2018 elején
javaslatokat fog előterjeszteni az elektronikus bizonyítékokhoz való határon átnyúló hozzáférés
megkönnyítéséről. Emellett a Bizottság októberig benyújtja észrevételeit a titkosítás bűnügyi
nyomozásokban betöltött szerepéről.

Brüsszel, 2017. szeptember 13.

Európa-szerte ingyenes wifi-hozzáférési pontokat létesít az EU

Megszavazta a WIFI4EU kezdeményezést az EP a szeptember 12-i plenáris ülésen. A projekt
ingyenes wifit biztosít a közintézményekben és köztereken, például könyvtárakban és kórházakban.
„Ez a lehetőség szélesebb körű hozzáférést biztosíthat a jövőhöz minden európainak – ingyenes, jó
minőségű internet-hozzáférést” - mondta Carlos Zorrinho (szocialista, portugál), jelentéstevő.
A WIFI4EU kezdeményezés szerint az EU külön alappal támogatja, hogy 2020-ig mintegy 6000,
eddig ingyenes wifivel le nem fedett településen építsenek ki hotspotokat a közösségi élet
helyszínein.
Így jellemzően a közintézmények és fenntartóik pályázhatnak majd a támogatásra, hogy a
települések főterein, parkjaiban, múzeumaiban, könyvtáraiban, vasútállomásain, kórházaiban
elérhető legyen a nagysebességű és ingyenes wifi. Az erre elkülönített összeg jelenleg 120 millió
euró.
„Az eljárás igen egyszerű. A projektre jelentkezők utalványokat kapnak, és ezzel az utalvánnyal
megkezdhetik a hotspot kiépítését” - magyarázta Carlos Zorrinho. Az EU tehát az infrastruktúra
kialakítását támogatja, emellett szükség van természetesen egy kezdeti beruházásra, meg persze
a rendszer fenntartására.
Az Európai Parlament szeptember 12-i plenáris ülésen jóváhagyta a kezdeményezésre szánt első
pénzügyi csomagot, így akár már 2018 elején megnyitják a lehetőséget a pályázatok benyújtására.

Brüsszel, 2017. szeptember 12.

Egyre sürgetőbb kérdés a gázellátás biztonsága Európában
Miként alakul a földgázellátás az uniós tagállamokban, és hogyan tesz az EU a gázellátás
biztonságáért.
Felkészültebbek lesznek az uniós tagállamok a gázellátási krízishelyzetekre annak a
mechanizmusnak köszönhetően, amelyet szeptember 12-én, kedden fogadott el a Parlament.
A földgáz egyre nagyobb szerepet játszik Európa energiafogyasztásában - szemben például a
kőolajjal és a kőszénnel. A gázkészlet csaknem felét fűtésre és hűtésre használják, jelentős részét
(16,4%) pedig villamos energia termelésére.
A földgáznak Magyarországon kiemelkedő szerepe van az energiaszektorban, az energiafogyasztás
csaknem 30%-át adja.
Az importra támaszkodik az EU
Az Unió a földgáz kétharmadát importból szerzi be, főként Oroszországból, Norvégiából, Algériából
és Katarból. Az uniós tagállamok nagy része teljes mértékben az importra támaszkodik és
általában egy helyről, például kizárólag Oroszországtól szerzi be a földgázt.
A földgázellátás biztonsága
Mindig kockázatos, ha egy tagállam csupán egyetlen országra támaszkodik, vagy egyetlen
útvonalon szerzi be a földgázt, hiszen ez akár technikai problémák esetén, akár gazdasági, vagy
politikai döntések következtében veszélyeztetheti az ország gázellátását.
Az EU éppen egy ilyen problémát követően változtatott a gázellátás biztonságára vonatkozó
szabályokon 2010-ben. Kötelezte a tagállamokat arra, hogy krízishelyzet esetén is biztosítsák a
lakások és a fontos intézmények, például kórházak számára a gázellátást. 2014-ben az Európai
Bizottság tesztelte is a gázellátás biztonságát, és arra jutott, hogy az uniós tagállamok csak akkor
lesznek ellenállóak a krízishelyzetekben, ha szorosabbra fűzik az együttműködést.

Ezért a Bizottság tavaly a 2010-es szabályok frissítését javasolta többek között azzal a
kiegészítéssel, hogy ha egy tagország bajba kerül, hivatalos vészjelzést tud majd leadni és ezzel a
gázellátás folyamatosságát lehetővé tévő segítségben részesül szomszédjaitól.
„A szolidaritás azt jelenti, hogy nehéz időkben küldeni lehet gázt egyik országból a másikba, hogy
biztosítva legyen az összes háztartás, a fontos társadalmi szolgáltatásokat ellátó intézmények, mint
például kórházak, valamint egyes gázerőművek gázellátása az áramszünetek elkerüléséhez” mondta Jerzy Buzek (néppárti, lengyel) jelentéstevő.
A Parlament és a Tanács áprilisban kötött előzetes megállapodást a végleges szövegről, erről
döntött szeptember 12-én, kedden a plenáris.

Brüsszel, 2017. szeptember 1.

Valódi tesztek jönnek az autóiparban
De szakértők szerint a csalás így sem zárható ki teljesen
Mostantól nem csak laboratóriumokban, hanem valóságos körülmények között is tesztelik az új
autók károsanyag-kibocsátását az Európai Unióban.
Erről a Volkswagen dízelbotránya miatt döntöttek korábban Brüsszelben.
- A mérőkészüléket az autók kipufogójára szerelik és a járművet a nyílt úton vezetik majd. Így
derítik ki, hogy mennyire szennyezi valójában a környezetet – mondta egy szakértő, Greg Archer.
Szerinte az ügyben további csaták várhatóak az unión belül, mert a teszt néhány részlete nem
világos.
- Az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy ki fogja tesztelni ezeket az autókat és hogyan hagyják
jóvá az eredményt. Erről heves vita lesz az Európai Bizottság, a parlament és a tagállamok között.
Szerintem ez egy fontos mérföldkő lesz a fogyasztók bizalmának megszerzésében – tette hozzá
Greg Archer.
A Volkswagen egyes motorjai képesek voltak felismeerni a tesztkörülményeket és a valóságosnál
jobb értékeket produkáltak.
A botrány miatt Európában jelentősen csökkentek a dízelautók eladásai.

Brüsszel, 2017. augusztus 31.

A válás után nem akarnak fizetni a britek
A harmadik fordulóra kellett várni az első komoly konfrontációra a brit kilépésről folyó
tárgyalásokon. A brit kormány a csütörtökön befejeződött körben közölte, hogy csak a kilépés
időpontjáig hajlandó automatikusan eleget tenni az uniós tagsággal járó fizetési
kötelezettségeinek. Azaz London elvileg 2023 helyett csak 2019, március végéig járulna hozzá a
felzárkóztatási (kohéziós) politika költségeihez.
A magyar érdekeket is közelről érintő ellentétbe torkollott az EU és az Egyesült Királyság között a
Brexitről tartott tárgyalások eheti harmadik fordulója. A sajtó Michel Barnier, uniós főtárgyalótól
értesült arról, hogy a brit tárgyalóküldöttség bejelentése értelmében London csak a kilépés 2019.

március 29-i, éjféli dátumáig lenne hajlandó eleget tenni a korábban, még EU-tagként vállalt
kötelezettségeinek.
Jóllehet, ez még inkább a brit kormány kiinduló tárgyalási pozíciójának, semmint a végleges
ajánlatnak számít, egy ilyen hozzáállásnak súlyos pénzügyi következményei lennének az EU
harmadik országokkal (például Ukrajnával és a fejlődő országokkal) szembeni, és ami még ennél
fontosabb, a 2014 és 2020 közötti felzárkóztatási források haszonélvezőivel, illetve az európai
adófizetőkkel szemben tett kötelezettségvállalásaira.
Az EU álláspontja szerint ugyanis Nagy-Britannia, még az EU28-ak részeként írta alá a hétéves
költségvetési keretet, jogilag vállalva a kohéziós politika költségeihez a teljes időszak alatt történő
hozzájárulását. Mivel a kohéziós politikában akár többéves elcsúszás is lehet egy adott évre szóló
pénzügyi kötelezettségvállalások és a pénzek tényleges felhasználása között, a brit kormánynak az
EU27-ek szerint 2023-ig be kellene fizetnie a rá háruló részt a kiadások fedezésére az uniós
költségvetésbe. Ha erre nem kerülne sor, akkor vagy a többi tagállamnak kell pótolnia a kimaradó
milliárdokat, vagy a kedvezményezettek elesnek a forrásoktól.
„Az EU27-ek adófizetői nem fizethetnek az EU28-ak által tett kötelezettségvállalásokért” - szögezte
le láthatóan indignálódva a tárgyalást követő sajtótájékoztatón Michel Barnier, aki világosan
értésre adta, hogy ez a fajta brit hozzáállás aláássa a bizalmat a tárgyalófelek között, ami cserébe
késleltetheti a tárgyalási folyamat britek számára különösen fontos, a jövőbeni kapcsolatokról szóló
második szakaszának megkezdését. Ennek időpontjáról ugyanis az EU27-ek vezetői döntenek, ha
úgy ítélik majd meg, hogy kellő előrehaladás történt olyan ügyekben, mint amilyen a Brexit
pénzügyi feltételeinek a rendezése.
David Davis brit főtárgyaló világossá tette, hogy London az EU elvárásával szemben nem hajlandó
en bloc elfogadni a tagságon túlnyúló fizetési kötelezettség elvét, ehelyett fejezetről-fejezetre,
sorról-sorra kíván arról meggyőződni, hogy jogilag valóban fennáll-e ez a kötelezettség. Mindez
Barnier utalása szerint is a tárgyalások elhúzódását vetíti előre, felerősítve annak kockázatát, hogy
a 2019. március 29-i határidőre nem lesz meg a válási alku a két fél között, és Nagy-Britannia
enélkül távozik az EU-ból.
A felek máskülönben több kérdésben, így az állampolgárok jogainak kérdésében is részleges
előrehaladásról számoltak be, és ugyanezt vélelmezték a tárgyalási alapszakasz harmadik
témaköréről, az északír-ír határ kilépés utáni ügyéről.
A frusztrációját ugyan tagadó, de türelmetlenségét elismerő EU-főtárgyaló több ízben is
meglehetősen kritikus hangot ütött meg a sajtótájékoztatón, miközben brit partnere az EU
rugalmatlanságát és képzelőerejének hiányát tette felelőssé a tárgyalások lassú előrehaladásáért.
Barnier közölte, hogy a brit kormány által a közelmúltban közzétett dokumentumokban
megfogalmazott egyes javaslatok egyfajta nosztalgiát tükröznek az EU-tagság iránt. Közelebbről:
azt a benyomást keltik, hogy a britek anélkül szeretnének prolongálni néhány tagsággal járó
előnyt, hogy távoznak az egységes belső piacról. „A Brexit Brexitet jelent. Az EU fenntartja a brit
kilépés után is belső döntési önállóságát és belső piacának egységét a négy alapszabadság
szétválaszthatatlanságával együtt” - közölte szinte megfellebbezhetetlenül az Unió főtárgyalója.

Brüsszel, 2017. augusztus 9.

Mire jó az európai egészségbiztosítási kártya?
A betegségek sajnos nincsenek tekintettel a nyaralásra, ezért fontos, hogy európai
utazásunk során megkapjuk a szükséges egészségügyi ellátást. Ebben segít az
egészségbiztosítási kártya.

Mire jó az európai egészségbiztosítási kártya?
Ez egy olyan ingyenes kártya, amelyet minden országban a nemzeti egészségbiztosítási
szolgáltató bocsát ki. A kártyával utazásunk, ideiglenes tartózkodásunk során az EU bármelyik
tagállamában, valamint Izlandon, Lichtensteinben, Norvégiában és Svájcban igénybe vehetjük az
állami egészségügyi ellátást, amennyiben arra orvosi szempontból szükségünk van. Ugyanazok a
feltételek vonatkoznak ránk, mint az adott országban biztosítással rendelkezőkre.
Mire nem lehet használni?
Fontos tudni, hogy az európai egészségbiztosítási kártya nem helyettesíti az utasbiztosítást, és
nem garantál ingyenes szolgáltatásokat - előfordulhat ugyanis, hogy az adott tagállamban
biztosított személyeknek fizetniük kell az egészségügyi ellátásért, így ez a szabály vonatkozik ránk
is. A kártya emellett nem fedezi a költségeinket, ha kifejezetten azzal a céllal utazunk egy másik
országba, hogy orvosi kezelést vegyünk igénybe.

Brüsszel, 2017. augusztus 2.

Ami jár, az jár: utasjogok az EU-ban
Mindenki tökéletes nyaralásra vágyik, de néha becsúszhatnak apróbb hibák, ezért fontos
tudni, hogy milyen jogaink vannak utasként az Európai Unióban.
Az európai utasoknak mindennél fontosabb, hogy jogaikat érvényesíteni tudják, bárhová is
utazzanak Európában. Ez azonban nem volt mindig így, és a jogszabályok sem voltak tökéletesek
sokáig, ezért az EP számos lépést tett, hogy garantálja, hogy az utasok mindig megkapják, ami jár
nekik, legyen szó járattörlésről vagy egy légitársaság csődjéről.
Az európai utasokat ennek köszönhetően számos esetben megilleti a szállás, étkezés biztosítása és
kártérítés is, amely elérheti akár a 600 eurót is. Ez a maximum összeg azonban csak a 3 500
kilométernél hosszabb utak esetében törölt járatokra vonatkozik.
Vannak további kivételek is, például, ha a légitársaság felajánl egy kényelmes, az eredeti
utazáshoz hasonló alternatívát, vagy ha a járatot valamilyen előre nem látható, extrém körülmény
miatt kell törölnie. Érdemes ezért utazás előtt tájékozódni a jogainkról és a pontos feltételekről. Az
utasjogokról szóló összefoglalót ide kattintva lehet megtalálni.

Brüsszel, 2017. augusztus 2.

Hosszú várakozás több európai reptéren
Járatkésésekre, többórás várakozásra, hosszú sorokra és ellenőrzési tortúrára számíthatnak az
utazók az európai reptereken. Különösen érvényes ez az olyan nyaralási célállomásokra tartó
gépek utasaira, mint Madrid, Lisszabon vagy Mallorca.
- A várakozási idővel még nem volt akkora baj, de a szervezéssel annál inkább – jegyezte meg egy
Los Angelesből érkező nő a párizsi reptéren.
- Nagyjából 30 perccel több időbe telik átverekednie magát az embernek az útlevélellenőrzésen.
Nem azért, mert kevés a személyzet, de mindenkit különösen nagy alapossággal ellenőriznek az
évnek ebben az időszakában. Ez egyenesen rettenetes – mondta egy brit utas.

A spanyol légi szállítók társasága (ACETA) szerint július 24-e óta nagyjából ezer utas késte le a
járatát. A Barcelonából az Egyesült Királyságba utazóknak legalább három órával indulás előtt
ajánlott már a reptéren lenniük.
- Az ellenőrzés rendszere 2015-ben kapta meg mai kereteit, 2016-ban fogadták el, vagyis most
2017 nyarán még ugyancsak az út elején vagyunk. A nemzeti határellenőrzési szerveknek és a
reptéri hatóságoknak éppen elég idejük volt felkészülni, kellő létszámú személyzetet előteremteni –
érvelt az Európai Bizottság illetékes szóvivője, Natasha Bertaud.
Az Airlines UK, egy a szigetországban regisztrált szállítókat képviselő testület szerint még
májusban értesítették az illetékeseket a várható fennakadásokról, akkor azt a választ kapták, hogy
dolgoznak a probléma megoldásán.

Brüsszel, 2017. augusztus 1.

Egyik "Brexit-ügynökségre" sem pályázott Budapest
Tizenkilenc európai város pályázik a Nagy-Britanniából távozó Európai
Gyógyszerügynökség (EMA), nyolcan pedig az Európai Bankhatóság (EBA) befogadására.
Bár a miniszterelnök korábban jelezte, Budapest végül nem nyújtott be pályázatot egyik
ügynökségre sem.
A július 31-i határidővel összesen 23 európai város jelezte érdeklődését a Brexit miatt NagyBritanniából hamarosan távozó két uniós ügynökség befogadására. A Tanácshoz összesen 27
pályázat futott be, több város is egyszerre mindkét ügynökség székhelyének ajánlja magát.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) befogadására 19 város pályázik, az Európai
Bankhatóságnak 8 város adna otthont.
Jóllehet, a magyar miniszterelnök a legutóbbi, június végi EU-csúcson jelzett ilyen szándékot,
Budapest (vagy más magyar város) nem szerepel a listán.
Az EMA-ra az alábbi városok pályáznak:
Amszterdam, Athén, Barcelona, Bécs, Bonn, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Helsinki, Koppenhága,
Lille, Málta (La Valletta), Milánó, Porto, Pozsony, Stockholm, Szófia, Varsó és Zágráb.
Az EBA befogadására pályázó városok:
Bécs, Brüsszel, Dublin, Frankfurt, Luxembourg, Párizs, Prága, Varsó.
Az Európai Gyórgyszerügynökség (EMA) a gyógyszerek tudományos értékeléséért, felügyeletéért
és biztonságos nyomon követéséért felelős az EU-ban, és mint ilyen lényeges szerepet tölt be a
gyógyszerek egységes piacának működésében.
Az Európai Bankhatóság (EBA) az európai bankszektor hatékony és következetes prudenciális
szabályozásáért és felügyeletéért felel. Más feladatai mellett az EBA felméri a kockázatokat és a
sebezhetőségeket az uniós bankszektorban, és e célból rendszeresen kockázatelemzéseket és EUszerte banki stressz teszteket végez.
A pályázatokat a következő hat kritérium alapján bírálják el:
- garancia arra, hogy az ügynökség a brit kilépés pillanatában működőképes lesz;
- a székhely elérhetősége;
- a stábban dolgozók gyermekei számára iskolák biztosítása;

- az alkalmazottak családtagjai számára hozzáférés a helyi munkaerőpiachoz és egészségügyi
rendszerhez;
- az ügynökség tevékenységének zavartalan folytatása;
- földrajzi egyensúly biztosítása.
Az Európai Bizottság a közösen lefektetett kritériumok alapján 2017. szeptember 30-ig felméri a
benyújtott ajánlatokat. Ezt követően, októberben a miniszterek az általános ügyek tanácsának
ülésén politikai vitát folytatnak a bizottsági értékelésekről.
A döntést egyhangúlag az általános ügyek tanácsának novemberi ülésén, illetve annak margóján
hozzák meg a 27 tagállam miniszterei. Ha csak időközben nem vonnak vissza egyes
jelentkezéseket, valamennyi pályázatot szavazásra bocsátják. A nyertest titkos szavazással döntik
el úgy, hogy minden egyes tagállamnak egy szavazata lesz. A szavazás egészen addig tart, amíg
egy város nem marad a versenyben.

2017. július 31.

A magyarok fele nem nyaral
A magyarok fele nem engedheti meg magának, hogy elmenjen egy hétre nyaralni- derül ki az
Eurostat felméréséből. Ez az ötödik legrosszabb eredmény az EU-ban.
Az Európai Unió statisztikai hivatala szerint az unió lakosságának csaknem a harmada, 32,9
százaléka nem tud nyári vakációra utazni. Ugyanerre a magyarok 50,7 százalékának nincs pénze.
A görög helyzet hasonló a magyaréhoz: itt az emberek 53,6 százaléka nem engedheti meg
magának a nyári pihenést. Ugyanakkor hozzájuk rengetegen utaznak kikapcsolódni: Görögország
továbbra is az egyik legnépszerűbb turista-célpont. Idén várhatóan több mint 26 millióan érkeznek
tengerpartjaikra, míg tavaly 24,8 millión nyaraltak az országban.

Brüsszel, 2017. július 27.

Az EU lépéseket ígér a kettős élelmiszerminőség miatt
Az Európai Bizottság azt ígérte, kezeli a kettős élelmiszerminőség kérdését, hogy Közép-, és KeletEurópában is a nyugati színvonalnak megfelelő termékek kerüljenek a polcokra.
Az ügyben Robert Fico szlovák miniszterelnök járt Brüsszelben, akinek az Európai Bizottság elnöke
ezt mondta:
- A szlovák embereknek, a szlovák fogyasztóknak teljes mértékben joguk van ugyanolyan
minőségű termékekhez. Nem hanyagoljuk el az ügyet. Ez egy olyan kérdés, amelyben be kell
bizonyítania a Bizottágnak, és az EU-nak is, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok Európában.
Minden polgárnak ugyanolyan jogaik vannak, mert ugyanolyan méltósággal rendelkeznek – mondta
a Bizottság elnöke.
Februárban hívta fel a figyelmet arra Szlovákia, hogy egyes multinacionális cégek Közép-, és KeletEurópában forgalmazott termékeik egy része alacsonyabb minőségű, mint az, amit a nyugateurópai piacokon értékesítenek. Szlovákia egyoldalú lépseket helyezett kilátásba, ha a Bizottság
nem lép közbe.

Brüsszel, 2017. július 25.

Jogállami kritériummal védenék az EU-forrásokat
Az EU igazságügyi biztosa híve annak, hogy bizonyos jogállami kritériumokhoz is kössék
a jövőben az uniós források elosztását.
Vera Jourovát nyugtalanítaná, ha olyan országoknak juttatnák az európai adófizetők pénzét, ahol
nem működik a jogállam.
Egyértelműen síkra szállt az EU igazságügyi biztosa amellett, hogy a jövőben (értsd 2020 után)
jogállami kritériumokhoz is kössék az uniós alapokhoz való tagállami hozzáférést. Vera Jourová
ugyanakkor cáfolta azt, hogy a Bizottság a jelenlegi pénzügyi időszakban forrásmegvonással
kívánná sújtani a jogállami problémák miatt Lengyelországot.
„Igen, meggyőződésem, hogy a költségvetés tervezésekor szükség van a jogállamisággal
összefüggő bizonyos általános elvekre az uniós források elosztása során” - jelentette ki kedden
egy, a kohéziós alapok és a jogállami elvek betartása közötti összefüggésre vonatkozó kérdésre
válaszolva a cseh nemzetiségű biztos.
Jourová hozzátette, aggodalommal tölti el az, hogy olyan tagállamokhoz jussanak el az európai
adófizetők pénzei, ahol nem működik a jogállam. Ahol nincsenek garanciák a csalások és a
korrupció ellen, és arra sem, hogy az ezekben sáros elkövetőket a nemzeti bíróságok felelősségre
vonják. Külön is aláhúzta, hogy általánosságban beszél és nem gondol konkrét államokra.
A biztos megerősítette, hogy megkezdődött a gondolkodás arról, hogyan lehetne a jövőben érvényt
szerezni a források felhasználása során a jogállami elveknek. „Támogatom azt az elképzelést, hogy
valamilyen jogállami kritériumot határozzunk meg” - szögezte le az igazságügyi területet felügyelő
bizottsági tag.
Jourová ugyanakkor cáfolta azt a lengyel sajtóban megjelent értesülést, hogy ő pénzügyi
szankciókkal fenyegette volna meg Varsót ebben a pénzügyi időszakban a jogállami elvek elleni
mulasztásai miatt. Rámutatott, hogy a szabályok 2020-ig rögzítve vannak, és azokon legfeljebb
utána lehet majd változtatni.
A biztos a lengyel helyzet kapcsán (a további esetleges lépésekről szerdán dönt a biztosi testület)
nagyfokú idegességet érzékel „az EU igazságszolgáltatásának világában”, arra vonatkozóan, hogy a
bírói hatalom függetlenségének csorbítása megkérdőjelezheti a bírósági döntések kölcsönös
elismerését és az igazságügyi együttműködést az Unióban.
„Egy tagállam igazságszolgáltatási rendszere az EU egész igazságszolgáltatási rendszerének
szerves része” - hangsúlyozta az EU igazságügyi biztosa.
Brüsszeli források másfelől úgy vélik, hogy a strukturális és kohéziós alapok kifizetésének
felfüggesztése vagy csökkentése a jogállam területén rosszul teljesítő országok számára csak
tovább fokozná a problémát. A jogállami árukapcsolást ezért csak horizontálisan, általános módon
és mindenkire érvényesítve tartják kivitelezhetőnek. Azt például már nem, hogy kizárólag a
közösségi büdzsé nettó kedvezményezettjeit sújtsa.

Brüsszel, 2017. július 24.

Európa fürdőhelyeinek 85%-a kiváló minősítést kapott

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és a Bizottság éves jelentése szerint az európai
tengerpartok és fürdőhelyek vize egyre tisztább.
Az európai, köztük a magyar fürdőhelyek több mint 85%-a kiérdemelte a legmagasabb „kiváló”
minősítést, ami azt jelenti, hogy ezeken a helyeken a fürdővíz jórészt mentes az emberi
egészségre és a környezetre ártalmas szennyezőanyagoktól. A fürdőhelyek több mint 96%-a
megfelelt az európai uniós szabályok alapján felállított minimum követelményeknek.

Az Európai Bizottság honlapja a fürdővizek minőségéről

Brüsszel, 2017. július 11.

Szorul a hurok a kettős minőségű élelmiszerek körül
Magyarország azt szeretné, ha úgy változnának az uniós jogszabályok, hogy ne csak az
egészségre ártalmas, de a gyengébb minőségű élelmiszereket is ki lehessen vonni a
forgalomból – közölte Fazekas Sándor, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárca
vezetője az agrártanács ülése után. A kelet-európai országok azért szállnak síkra, hogya
gazdák jelenlegi támogatási szintje 2020 után se csökkenjen.
Új jogszabály elfogadását sürgeti Magyarország és néhány más tagállam annak érdekében, hogy
hatékonyan fel lehessen lépni a kettős minőségű élelmiszerek jelensége ellen. A magyar
mezőgazdasági és vidékfejlesztési tárca vezetője szerint az uniós jognak nem csupán az
egészségre ártalmas élelmiszerek, de a gyenge minőségű élelmiszerek forgalomból való kivonását
is engedélyeznie kellene a tagállamok hatóságainak.
Fazekas Sándor az EU-tagállamok agrárminisztereinek tanácsülését követően nyilatkozott brüsszeli
tudósítóknak. Az ülésen többek között az is téma volt, hogy a multinacionális élelmiszerláncok több
összehasonlító elemzés tanúsága szerint is eltérő minőséggel dobják piacra az EU tagállamaiban
egy és ugyanazon a terméket úgy, hogy a közép-és kelet-európai fogyasztóknak az esetek
többségében a silányabb minőségű termék jut.
„Ez egy komoly és fontos probléma. Szlovákia, Csehországb, Magyarország és más tagállamok úgy
érzik, hogy másodosztályú fogyasztókként kezelik őket. Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni az
EU-n belüli tisztességes bánásmódba vetett bizalom helyreállítása érdekében. Gondoskodnunk kell
arról, hogy az egységes piac valóban egységes és ne kettős mércét alkalmazó piac legyen” jelentette ki Vera Jourová fogyasztóvédelmi biztos.
A cseh nemzetiségű biztos két területen kíván lépni. Először is az érintett országok
fogyasztóvédelmi hatóságainak a segítségére kíván lenni a rendelkezésükre álló jogi eszközök
alkalmazásában, különös tekintettel a tisztességtelen kereskedelmi szabályokról szóló jogszabály
alapján (ez az, amit a magyar és néhány más ország agrárminisztere nem tart elégségesnek – a
szerk.).
Jourová azt tervezi, hogy tárgyalóasztalhoz ültesse a nagy termelőket és a kiskereskedelmi
hálózatokat, hogy szemügyre vegyék azokat a termékeket, amelyeknél bizonyítható a kettős
élelmiszerminőség megléte.
A biztos emellett további bizonyítékokat szeretne látni, és ebből az apropóból üdvözölte a több
tagállam által bejelentett közös kezdeményezéseket, hogy utánajárjanak a problémának és
megoldást találjanak rá.

Fazekas Sándor emlékeztetett egy felmérésre, miszerint a hazai fogyasztók 97 százaléka vélekedik
úgy, hogy nálunk ugyanabból az élelmiszerből rosszabb minőségűt kapnak, mint tőlünk
nyugatabbra, 80 százalékuk pdig azt szeretné, ha ez a megkülönböztetés megszűnne.
A mezőgazdasági miniszterek a közös agrárpolitika jövőjéről is eszmét cseréltek, és az ülés
margóján külön egyeztetést tartottak, illetve egy közös nyilatkozatot is elfogadtak a V4-ek és a
három balti ország között.
Az említett országcsoport azért száll síkra, hogy 2020 után se csökkenjen az agrártermelők
támogatási szintje. Emellett elutasítják a nemzeti társfinanszírozás elvének a bevezetését a
közvetlen agrártámogatások esetében, hiszen annak az lenne az eredménye, hogy a több forrással
rendelkező országok nagyobb állami támogatást tudnának nyújtani a saját termelőiknek.
Fazekas Sándor méltánytalannak is tartaná a KAP költségvetésének megnyirbálását azokkal az új
tagállamokkal szemben, amelyek közvetlen támogatási szintje csak nemrég érte el az uniós szint
100 százalékát.
A magyar miniszter szerint az is elfogadhatatlan, hogy – minként arra egyes háttérdokumentumok
egyértelműen céloznak – a migrációra és szociális célokra kellene átcsoportosítani a közös
agrárpolitikai büdzsé egy részét. Az ilyen jellegű kiadásokra Fazekas új források beállítását tartaná
szükségesnek.
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6,4 millióra fogy Magyarország lakossága
Tovább csökken Magyarország népessége, miközben a Földön demográfiai robbanás
tapasztalható. 2100-ra már a 6,5 millió főt sem éri el Magyarország lakossága az ENSZ frissen
publikált tanulmánya szerint.
A jelenlegi 9,7 milliós magyar népesség 2030-ra már csak 9,3 milliósra becsülhető. Tovább
csökken egymillió fővel 2050-re, akkorra már csak 8,3 millió főt prognosztizálnak. 2100-ra 6 millió
388 ezer fős lesz Magyarország népessége azENSZ jelentése alapján.
Egy milliárd emberrel lesz népesebb viszont a Föld 2030-ra. Bolygónk összlakossága 7,6 milliárdról
8,6 milliárd főre nőhet a jelenlegi tendenciák alapján.
A modellek alapján tovább mennek a kutatók, és feltételezik, hogy 2050-re már 9,8 milliárdan
leszünk, és ha töretlen marad a népszaporulat, 2100-ra elérheti a Föld népessége a 11
milliárd főt.
Erre a következtetésre jutott az ENSZ összesítése, a népesség alakulásáról szóló jelentést most
tették közzé.
Évente tehát átlagosan 83 millió fővel növekszik a népesség a tanulmány szerint. Annak ellenére
számítanak a kutatók a lélekszám gyors emelkedésére, hogy a világ legnépesebb országaiban a
termékenységi mutatók csökkennek a tudatosan hozott intézkedéseknek megfelelően.
India lesz a legnépesebb ország, 2024 körül előzheti meg Kínát. Valószínűleg 1,5 milliárd
ember él majd Indiában a nem is oly távoli jövőben, mindössze 7 év múlva.
Az európai kontinens össznépessége jelentősen csökken. 2100-ra 90 millióval fogyhat
Európa lakossága.

Európában Nagy-Britannia lesz a legnépesebb állam Németország helyett. A jelenlegi 65
milliósról 80 millió főre nőhet a brit népesség 2100-ra.
Franciaországban is a népesség emelkedésére számítanak, 64 millióról 74 millióra becsülik a
lakosság növekedését a század végére.
A jelenleg legnépesebb Németország és Spanyolország lakossága viszont csökkenhet, körülbelül 10
millió fővel a következő nyolc évtizedben.
A demográfiai hullám nem érinti Olaszországot sem, ahol szintén csökkenhet a lakosság száma,
miközben a viág népessége növekszik. A jelenlegi 59 millió helyett csak 55 millióan élnek majd
Itáliában 2050 körül az előrejelzés szerint, és 2100-ra 47,8 millióra csökkenhet az olasz lakosság.
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Határozottabb fellépés kell az erdőirtás ellen a klímaváltozás
megfékezéséért
Az erdőknek kulcsszerepe van a klímaváltozás elleni fellépésben, ezért az Európai Parlament
szerint a tagállamoknak gondoskodniuk kell azok védelméről és pótlásáról.
Erdők az EU-ban
Az Unió erdői 182 millió hektáron terülnek el. Az EU területének 43%-át borítják, viszont jelentős
eltérések vannak a tagállamok tekintetében: hat ország (Finnország, Franciaország, Lengyelország,
Németország, Spanyolország és Svédország) mondhatja magáénak az európai erdőterületek
kétharmadát, így az erdők jelentősége nemzeti szinten eltérő.

182 millió hektár erdő és fás terület van az EU-ban

Miért fontos az erdők védelme?
Erdeink hozzájárulnak a talaj erózióval szembeni védelméhez, bekapcsolódnak a víz körforgásába,
számos faj élőhelyéül szolgálnak, és szabályozzák a helyi éghajlatot, főként a párolgás révén.
Emellett a globális éghajlatot is szabályozzák, hiszen a szén-dioxid elraktározásával segítik a
klímaváltozás elleni harcot.
Az erdők az üvegházhatású gázok 10,9%-át semlegesítik egy évben az EU-ban (2014-es adat).

Az EP kötelezné a tagállamokat az erdők védelmére
Fontos tudni, hogy a tagállamok a földhasználattal és az erdeik irtásával, fakitermeléssel is
termelnek szén-dioxidot. A Parlament mostani javaslata ennek a mértékén csökkentene. Többek
között azt mondja, hogy ha az uniós tagállamok kiirtanak egy erdőrészt, akkor kötelességük legyen
újat telepíteni helyette, vagy kompenzálják ezt a meglévő erdeik, termőföldeik és füves területeik
fenntartható kezelésével.
A javaslat hozzájárul, hogy az EU tartsa a párizsi klímaegyezményben foglalt vállalásait.

Csökkentené az EU a CO2-kibocsátás mértékét

Mit tesz az EU a klímaváltozás megfékezéséért?
Az EU, amely a harmadik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó a világon, azt az ambiciózus célt tűzte
ki maga elé, hogy 2030-ra 40%-kal csökkenti a károsanyag-kibocsátást az 1990-es adatokhoz
képest.
Ehhez segíti hozzá a kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) reformja, és az ETS által le nem
fedett ágazatokra vonatkozó közös kötelezettségvállalási rendelet (angolul Effort Sharing
Regulation - ESR). Valamint ezt segíti a mostani, az erőirtással foglalkozó javaslat is. Utóbbiról
július 11-én, kedden délelőtt szavaz a környezetvédelmi szakbizottság, plenáris vitát és szavazást
várhatóan szeptemberben tartanak róla.

Az erdők csökkentik az üvegházhatású gázok mértékét

Az EP kötelezné a tagállamokat az erdők védelmére
Fontos tudni, hogy a tagállamok a földhasználattal és az erdeik irtásával, fakitermeléssel is
termelnek szén-dioxidot. A Parlament mostani javaslata ennek a mértékén csökkentene. Többek
között azt mondja, hogy ha az uniós tagállamok kiirtanak egy erdőrészt, akkor kötelességük legyen
újat telepíteni helyette, vagy kompenzálják ezt a meglévő erdeik, termőföldeik és füves területeik
fenntartható kezelésével.
A javaslat hozzájárul, hogy az EU tartsa a párizsi klímaegyezményben foglalt vállalásait.

Csökkentené az EU a CO2-kibocsátás mértékét

Mit tesz az EU a klímaváltozás megfékezéséért?
Az EU, amely a harmadik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó a világon, azt az ambiciózus célt tűzte
ki maga elé, hogy 2030-ra 40%-kal csökkenti a károsanyag-kibocsátást az 1990-es adatokhoz
képest.
Ehhez segíti hozzá a kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) reformja, és az ETS által le nem
fedett ágazatokra vonatkozó közös kötelezettségvállalási rendelet (angolul Effort Sharing
Regulation - ESR). Valamint ezt segíti a mostani, az erőirtással foglalkozó javaslat is. Utóbbiról
július 11-én, kedden délelőtt szavaz a környezetvédelmi szakbizottság, plenáris vitát és szavazást
várhatóan szeptemberben tartanak róla.
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Észt elnökség: fókuszban a digitális egységes piac és a védelmi
együttműködés
Július 1-től Észtország tölti be az EU Tanács elnöki posztját és hangolja össze az
országok munkáját a következő félévben. Képviselőket kérdeztünk arról, hogy mit
várnak ettől az időszaktól.

Az elnökség programját Jöüri Ratas kormányfő a július 5-i plenáris ülésen ismerteti az EP-ben.
Az Európai Parlament hat észt képviselője ugyan négy különböző frakcióhoz tartozik, egyetértenek
abban, hogy az elnökség egyik fő prioritása a valódi digitális egységes piac kialakítása. A
képviselők emellett az európai szintű védelmi és biztonsági együttműködésre koncentrálnak majd.
Mit várnak az EP-képviselők az elnökségtől?
„Közös álláspontot alakítsunk ki a védelem és biztonság területén, jussunk túl a bizonytalanságon
és ne hezitáljunk, amikor Oroszország agresszív viselkedését látjuk, és dolgozzunk a keleti
szomszédság politikáján” - nevezte meg Tunne Kelam (néppárti) az elnökség prioritásait. Az EPképviselő szerint emellett a digitális egységes piacra és a közös energiapolitikára kell fektetni a
hangsúlyt az elkövetkező hat hónapban.
„A digitális társadalom fejlesztése egészen biztosan az észt elnökség prioritásai közé tartozik. Már
sokszor bizonyítottuk, hogy élen járunk ezen a téren, így mintegy kötelességünk, hogy minél több,
a digitális technológiával kapcsolatos ügyet végigvigyünk” - mondja Marju Lauristin (szocialista).
A képviselő szerint ugyanakkor a keleti szomszédságra is nagy figyelmet kell fordítani.
Yana Toom (liberális) azt reméli, hogy az elnökségnek köszönhetően gyorsabban elterjed a
digitális szolgáltatások használata a közszférában Európa-szerte, hiszen az észt kormányzati
rendszert mindenhol dicsérik a nyitottságáért és megbízhatóságáért. Emellett nagy hangsúlyt
fektetnek az e-kereskedelem fejlesztésére nemzetközi szinten. „Az elnökség alatt szembe kell
néznünk majd az audiovizuális médiára vonatkozó szabályok reformjának kihívásaival is” - tette
hozzá a képviselő.
„A digitális társadalom kialakítása kétségtelenül a legnagyobb eredmény, amit elértünk. Ennek
köszönhetően nagyok a várakozások e téren az észt elnökséggel szemben. Számos, a digitális
egységes piaccal kapcsolatos javaslatról szóló tárgyalás az elnökségünk alatt ér majd az utolsó
szakaszába” - mondta Kaja Kallas (liberális).
Urmas Paet (liberális) a védelmi együttműködést, a digitális Európa kialakítását, a szabad
adatforgalmat, valamint a Brexit-tárgyalásokat nevezte meg az elnökség legfontosabb témáiként.
„Az európai védelmi unió parlamenti jelentéstevőjeként különösen fontos számomra, hogy
Észtország egy olyan Európa megteremtéséért dolgozzon, amely hatékonyabban meg tudja védeni
magát” - mondta a képviselő.
Észtország négy prioritása az elnökség alatt a nyitott és innovatív európai gazdaság, a biztonságos
Európa, a digitális Európa és szabad adatforgalom, valamint a befogadó és fenntartható Európa
megteremtése és támogatása.
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Hosszabb élettartamú használati tárgyakat szeretne az EP
A Parlament tartóssági kritériumokat állítana fel a használati tárgyakra, és újak
vásárlása helyett a termékek javíttatására ösztönözné a fogyasztókat.
Egy, maximum két év - átlagosan ennyi idő után cseréljük le az okostelefonjainkat, de más, kisebb
használati tárgyainknak, például a játékainknak és a ruháinknak sincs hosszabb élettartamuk. Egy
biciklit, laptopot, vagy sportfelszerelést sem használunk négy, vagy öt évnél tovább.
A Parlament kedden fogadta el a nem jogi érvényű állásfoglalását, amelyben azt kéri, hogy az EU
vessen véget a pénz, energia és erőforrások ilyen szintű pazarlásának, amely nem mellesleg a
környezetet is nagy mértékben terheli.

Könnyebben lehessen cserélni az alkatrészeket
Az EP-képviselők szerint el kell érni, hogy hosszabb élettartamú használati tárgyak kerüljenek a
piacra. Ennek egyik eszköze, hogy könnyen kicserélhető, szabványosított alkatrészekből álljanak,
és a tervezők kiemelt figyelmet fordítsanak a funkcionalitásra és arra, hogy az eszközöket
könnyebben szét lehessen szerelni.
77%Az EU-ban a fogyasztók 77%-a inkább megjavíttatná termékeit egy újabb vásárlása helyett
egy 2014-es Eurobarometer-felmérés szerint.
Az EP állásfoglalásában emellett arra kéri a Bizottságot, hogy konzultáljon a fogyasztói
szervezetekkel és a gyártókkal, és tegyen javaslatot az árucikkekre és szoftverekre vonatkozó
tervezett elavulás fogalmának uniós szintű meghatározására. A képviselők szerint egy független
rendszert is létre kellene hozni, amely tesztelné és észlelné a termékek tervezett elavulását.
Elegendő információ a vásárlásnál
Az Eurobarometer-felmérés szerint a fogyasztók 92% szeretne több tájékoztatást a megvásárolt
termékek élettartamáról. Az EP szerint ezért fontos lenne, hogy egyértelmű címkék tájékoztassák a
vásárlókat a termékeken.
„Ha a fogyasztó lát egy 30-40%-kal olcsóbb terméket, mely láthatóan ugyanazt tudja, és nem
ismeretes előtte a termék élettartama és az a tény, hogy a készülék tíz év helyett két éven belül
tönkremegy, akkor nyilvánvalóan az olcsóbb terméket fogja választani” - magyarázza Pascal
Durand (zöldpárti, francia) jelentéstevő.
A változásokkal az EU tovább építené a körkörös gazdaságot, amelyben a termékek nem csak
egyszeri használatra készülnek.
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A fogyasztóvédelem uniós szintű fejlesztése prioritás az európaiak
szerint
A megkérdezett európaiak több mint negyede úgy gondolja, hogy a fogyasztóvédelem
fejlesztése az EU egyik elsődleges feladata kell, hogy legyen.
Mit tesz a Parlament ezen a téren?
Az európaiak 27%-a szerint az EU prioritásként kell, hogy kezelje a fogyasztóvédelem és a
közegészség-védelem fejlesztését a Parlament tavalyi felmérése alapján. Az EP-képviselők számos
intézkedést hoztak, hogy az EU megfeleljen ennek az igénynek.
A fogyasztóvédelem fejlesztéséért
Június 15-én megszűntek a roaming-díjak, nem kell többletdíjat fizetnünk, ha külföldre utazunk, és
a mobilunkról telefonálunk, sms-t küldünk, vagy böngészünk az interneten. Ugyanakkora tarifát
fizetünk, mintha belföldön használnánk a telefonunkat. 2018-tól pedig egy másik uniós országból is
elérhetjük majd az online tartalmakat, amelyekre otthon előfizettünk.
Az Unió 2013 júniusában új fogyasztóvédelmi irányelvet fogadott el, amelynek köszönhetően az
eredeti 7 helyett 14 nap áll a fogyasztók rendelkezésére, hogy indoklás nélkül visszavonják egy
online rendelt termék megvásárlását.
Amikor másik EU-tagországban vásárolunk árut vagy szolgáltatást, sok esetben ugyanazok a
fogyasztói jogok illetnek meg minket, mint a helyi lakosokat. Erről további információt ide
kattintva lehet olvasni.

A közegészség-védelem és a biztonság fejlesztéséért
A betegbiztonság javításáról és az antibiotikum-rezisztencia problémájának megoldásáról 2015-ben
fogadott el állásfoglalást a Parlament.
A képviselők tavaly arról fogadtak el állásfoglalást, hogy az EU tegye kötelezővé a származási
ország vagy az eredet helyének feltüntetését a tej, valamint tej- és hústermék valamennyi fajtája
esetében. Az EP arra kérte a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra a származási
ország vagy az eredet feltüntetésének kiterjesztését más, egyetlen összetevőből álló termékekre,
vagy olyan termékekre is, amelyek egyetlen fő összetevővel rendelkeznek.
Fogyasztóvédelem az új digitális technológiák esetében
Az európaiak 67%-a szerint a digitális technológiák pozitív hatással vannak az életminőségükre, az
internetezők nagy része azonban aggódik amiatt, hogyan használják fel az online összegyűjtött
adatokat.
A Parlament belső piaci szakbizottsága jelenleg is dolgozik az online elérhető adatok kezeléséről
szóló új jogszabályon, amely teljes körű védelmet biztosítana a magánadatainknak - kezdve a
böngészésről szóló információt tároló cookie-k reformjával.

Brüsszel, 2017. június 27.

Jogos volt a bírság a fogyasztóvédők szerint
A Google fellebbezni fog az Európai Bizottság rekordnagyságú bírsága ellen, de iparági források
szerint az amerikai óriáscég belátta, hogy nincs esélye megnyerni a pert.
Ezért inkább kifizetnék a büntetést, amelyet az unió versenyjogi biztosa jelentette be.
- Megakadályoztak más cégeket a versenyben és az innovációban. És ami a legfontosabb,
megakadályozták az európai polgárokat abban, hogy élvezzék a verseny és az innováció előnyeit –
mondta az uniós biztos, Margrethe Vestager.
- Ezzel kevesebb lehetőséget hagytak a fogyasztóknak, akik drágábban vásároltak. A cégeknek
képesnek kell lenniük a valódi versenyre, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsák és hogy fejleszteni
tudjanak az európai fogyasztók érdekében – mondta egy fogyasztóvédő, Agustín Reyna.
A témát ismerő kutató azt mondta, az unió nem szállt rá az amerikai cégekre.
A büntetés azt jelzi, mások a szabályok a két kontinensen.
- Kérdés, hogy miért nem indult ilyen eljárás az Egyesült Államokban, ahol a Google hasonló
módszerrel dolgozik. Ott nem aggódnak emiatt. Szerintem a különbség abban van, ahogy a
versenyjogot alkalmazzák – mondta a Bruegel intézet elemzője, Georgiousz Petropoulosz.
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Strasbourgban történt
Környezetvédelem

Szerdán az EP-képviselők megvitatták az USA tervezett kilépését a párizsi klíma-megállapodásból.
Antonio Tajani EP-elnök hibának nevezte az USA döntését, Jean-Claude Juncker bizottsági elnök
pedig leszögezte, hogy az EU nem fogja újratárgyalni a párizsi megállapodást.
Ugyanazon a napon a képviselők megszavazták azt a rendeletet, amely meghatározza, hogy a
tagállamoknak a párizsi megállapodás végrehajtásához mennyivel kell csökkenteniük az
üvegházhatású gázok kibocsátását.
Egy keddi döntés értelmében a vásárlók nemsokára könnyebben tudnak majd energiatakarékos
háztartási gépeket választani, új, a technológiai fejlődéssel lépést tartó, A-tól G-ig tartó jelölési
rendszert fogadott el ugyanis a Parlament. Ennek jóvoltából egyszerűbb lesz energiatakarékos
gépek révén villanyszámlánkat csökkenteni, a gyártókat pedig arra sarkallja, hogy még többet
fektessenek az energiafogyasztás mérséklésébe.
Online platformok
Airbnb, BlaBlaCar, Deliveroo - egyre népszerűbbek a hozzájuk hasonló olyan online platformok,
amelyek hidat képeznek a szolgáltatást nyújtók és a fogyasztók között. Az új üzleti modellben
létrejövő új munkahelyek új aggályokat is felvetnek. A Parlament a csütörtöki plenáris ülésen
elfogadott jelentésében leszögezi, hogy az EU-nak ügyesen kell használnia a megosztásra épülő
gazdaságot, de ezek esetében is biztosítania kell az igazságos versenyt, a munkavállalók jogait és
az átlátható adózást.
Csütörtökön a Parlament saját kezdeményezésű jelent fogadott el, amelyben azt javasolja, hogy az
online platformok tegyék egyszerűbbé, hogy az állampolgárok jelenthessék az álhíreket, és arra
kéri a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket az álhírek ellni fellépés jogi szabályozásáért.
Nyugdíj-kérdés
A férfiak és nők nyugdíja között átlagosan nagyjából 40%-os különbség van Európában. Az EPképviselők csütörtökönállásfoglalást fogadtak el arról, hogyan lehetne csökkenteni ezt a
különbséget.

Brüsszel, 2017. június 15.

Nem kell többé fizetni a roamingért
Június 15-től nem kell többé roamingdíjakat fizetni az Európai Unión belül. Az EU-n belül
utazók mostantól ugyanolyan díjszabás mellett telefonálhatnak, küldhetnek SMS-t és
csatlakozhatnak az internetre mobileszközeikkel, mint belföldön.
A Magyarországon élő mobilhasználók évente 105 eurónak (32 ezer forintnak) megfelelő összeget
takaríthatnak meg az uniós roamingdíjak eltörlésének köszönhetően. Június 15-én lép hatályba EUszerte az a szabályozás, amelynek értelmében a szolgáltatók nem számolhatnak fel többé díjat egy
másik EU-tagállamból kezdeményezett mobilhívásra, SMS-küldésre vagy adatlehívásra.
Az EU-n belül utazók mostantól ugyanolyan díjszabás mellett telefonálhatnak, küldhetnek SMS-t és
csatlakozhatnak az internetre mobileszközeikkel, mint belföldön.
A mobilszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy ügyfeleik, akiknek szokásos tartózkodási helye a
szolgáltató működési helye szerinti tagállamban van, illetve akiket szoros szálak fűznek a szóban
forgó országhoz, a saját hazájukban érvényes díjakon tudják telefonjukat használni, amikor az EUn belül külföldre utaznak. Szükség esetén a szolgáltatók megkövetelhetik ügyfeleiktől, hogy
igazolják lakóhelyüket, illetve bizonyítsák be, hogy szoros szálak fűzik a kérdéses tagországhoz.

A roamingszolgáltatók tárgyilagos mutatókon alapuló méltányos, észszerű és arányos eszközökkel
ellenőrizhetik, hogy fennáll-e a visszaélésszerű vagy nem rendeltetésszerű – az időszakos utazás
keretein túlmutató – belföldi díjas barangolás kockázata.
A szabályok lehetővé fogják tenni az utazóknak, hogy SIM-kártyájukat, amelyet a lakóhelyük
szerinti országban vagy egy olyan másik uniós országban szereztek be, amelyhez szoros szálak
fűzik őket, ugyanolyan feltételekkel használhassák bármely más EU-országban. Szoros szálak
fűznek jellemzően valakit egy országhoz akkor, ha például ott dolgozik vagy tanul, és ebbe a
kategóriába sorolhatók többek között a határ menti ingázók és a kiküldött munkavállalók.
Visszaélésnek számít és a szolgáltatók által szankcionálható ugyanakkor az, ha mondjuk egy
életvitelszerűen Belgiumban tartózkodó magyar hazai és nem helyi SIM-kártyát használ, hiszen
ebben az esetben az alacsonyabb magyar és nem a magasabb belga belföldi díjakat élvezné.
Az utazási szokások EU-szerte nagyban különböznek, és a hálózathasználatért felszámított díjak is
nagy szórást mutatnak országonként. A kiskereskedelmi ajánlatok eltérőek az egyes
tagállamokban. 2016-ban például a legolcsóbb havidíj, mely 1 GB-nyi adatforgalmat, 600
híváspercet és 225 SMS-t foglal magába, ha a két végletet nézzük, Magyarországon 60 euró volt,
Észtországban pedig 8 euró (áfa és készülékkedvezmény nélkül).
2007 óta az EU átlagosan 92%-kal csökkentette a külföldi hívásokért felszámított kiskereskedelmi
barangolási díjakat.
2009 óta az EU átlagosan 92%-kal csökkentette a külföldi SMS-ekért felszámított kiskereskedelmi
barangolási díjakat.
Az adatroaming esetenként már 96%-kal olcsóbb, mint 2012-ben, amikor életbe léptek az
adatforgalom kiskereskedelmi díjszabására vonatkozó első uniós korlátozások.
2008 és 2015 között az adatbarangolás volumene több mint százszorosára nőtt.
Az Európai Bizottság eddig nem látta a jelét annak, hogy a roamingdíjak csökkentésével
párhuzamosan a belföldi mobilhasználati díjak növekedtek volna.
A Bizottság által 2016 decemberében elfogadott végrehajtási rendelet részletesen rögzítette annak
a két biztosítéknak a szabályait, amelyek a belföldi piacok torzulását és az ebből adódó
áremelkedéseket hivatottak megakadályozni.
E két biztosíték a következő: (1) a méltányos használatra vonatkozó feltételek, amelyek lehetővé
teszik a mobilszolgáltatóknak, hogy megakadályozzák a roaming-szolgáltatások visszaélésszerű,
illetve nem rendeltetésszerű igénybevételét, mint például a tartós barangolás, (2) valamint az a
rendelkezés, miszerint a szolgáltatók szigorú feltételek mellett, a nemzeti szabályozó hatóság
engedélyével kivételes esetben és ideiglenes jelleggel eltérhetnek a szabályoktól. Erre akkor van
lehetőség, ha a barangolási díjak megszűnése feltehetően a belföldi árak emelkedését idézné elő.
A Bizottság tájékoztatása szerint összesen 36 derogációs kérelmet nyújtottak be a tagállamokban
és ebből 24-nek adtak helyet a hatóságok. Jellemzően olyan országokról van szó (Finnország,
Litvánia és Észtország), ahol a piaci verseny miatt alacsonyak az árak, és a szolgáltatók
árveszteségeket szenvedhetnének el az átmeneti eltérés nélkül. Brüsszelben hangsúlyozzák, hogy
kisebb szolgáltatókról van szó, a legismertebb és legnagyobb piaci szereplők egytől-egyig beálltak
a sorba és nem kértek derogációt.

Brüsszel, 2017. június 14.

A párizsi klímaegyezmény végrehajtását segítő lépésekről szavaz a
Parlament
Arról a rendeletről szavaz az EP, amely meghatározza, hogy a tagállamoknak a párizsi
megállapodás végrehajtásához mennyivel kell csökkenteniük az üvegházhatású gázok
kibocsátását.
Az EU eszközei a párizsi klímaegyezményben foglalt vállalások végrehajtásához
Az EU az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében egy kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS) hozott létre, amelyben meghatározott egy szén-dioxid kibocsátási
küszöböt. A határérték alatt a (főként energetikai és ipari) vállalatok csak szén-dioxid
kvótákért cserébe szennyezhetik a levegőt, illetve a fel nem használt kvótákat eladhatják.
A kibocsátás-kereskedelmi rendszer azonban nem fed le minden szektort. Itt jön a képbe a közös
kötelezettségvállalási rendelet (angolul Effort Sharing Regulation - ESR), amely kiterjed
majdnem az összes, az ETS által le nem fedett ágazatra: többek között a közlekedésre, a
hulladékgazdálkodásra, az építőiparra és a mezőgazdaságra is. Ez azért is fontos, mert ezekből
származik az üvegházhatású gázok mintegy 60%-a az EU-ban.
Hogyan segíti ez a klímaváltozás elleni harcot?
Az EU-s országok vezetői már 2014-ben elkötelezték magukat amellett, hogy az Unió
területén 2030-ra 40%-kal csökkenti a károsanyag-kibocsátást az 1990-es adatokhoz
képest. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, minden szektornak csökkentenie kell a szennyezést és
ebben segít a fenti két szabályozás:
A kibocsátás-kereskedelmi rendszer, az ETS által szabályozott, főként az energetikát és ipart érintő
jogszabály szerint43%-kal kell csökkenteni a kibocsátást,
Az ETS által nem érintett területeken pedig, amelyeket a kötelezettségvállalási
rendelet szabályoz, 30%-kal kell csökkenteni a szennyezést (a 2005-ös adatokhoz képest).
A fenti adatokat az EU párizsi megállapodás végrehajtásáról szóló vállalása is tartalmazza.
Erről dönt most a Parlament
A szerdán szavazásra bocsátott jogszabály amellett, hogy csökkentené az üvegházhatású gázok
kibocsátását a fent említett területeken azt is lehetővé teszi, hogy az EU párizsi
klímaegyezményben vállalt kötelezettségeit lebontsák tagállami szintre, és meghatározza a
kötelező nemzeti célkitűzéseket.
Az EP-képviselők emellett azt javasolják, hogy az EU támogassa az alacsonyabb jövedelmű
tagállamokat a klímaváltozás elleni harcban és nyújtson támogatást a környezetbarát módon
dolgozó gazdáknak.
„A lehető legerősebb üzenet, amit a Parlament közvetíthet az, hogy komolyan gondolja a
klímaváltozás elleni harcot, és a kötelezettségvállalási rendelet elfogadásával konkrét lépéseket
tesz a párizsi megállapodás végrehajtásáért. (...) Ez a jogszabály gyakorlatilag lefordítja a párizsi
egyezményt konkrét tagállami intézkedésekre” - mondta a javaslatról szóló vitán Catherine
Bearder (liberális, brit) a jelentéstevő Gerben-Jan Gerbrandy nevében.

Brüsszel, 2017. június 14.

Adina-Ioana Vălean a klímaegyezmény sorsáról

Támogatnunk kell, amiben hiszünk
Óriási port kavart Trump elnök döntése, hogy az USA kilép a párizsi klímaegyezményből. Az EP
ennek hatásairól vitázik szerdán, a környezetvédelmi szakbizottság elnöke mesél a részletekről.
Mennyire ingott meg a párizsi klímaegyezmény most, hogy Trump elnök bejelentette az USA
kilépését a szerződésből?
A párizsi egyezmény gyengéje, hogy önkéntes alapon működik, ezért a végrehajtása nagyban függ
a globális gazdasági helyzettől. Veszélyes a mostani döntés üzenete: a gazdasági érdekeinket a
bolygónk felé tett kötelezettségvállalásaink felé emeljük a fontossági listán. Ez nagyon konzervatív
hozzáállás, ugyanakkor könnyű megértetni az emberekkel és kecsegtető lehetőség a politikusoknak
szerte a világon.
Most az lenne a fontos, hogy valóban mindenki letegye a megígért támogatás összegét. Az USA
valóban hozzájárulását adta a Zöld Klíma Alaphoz, de más aláíró országok csupán kifejezték a
szándékukat, hogy a párizsi egyezmény végrehajtásának kezdeti szakasza után beleadnak a
közösbe. Ők is hozzá kell, hogy járuljanak a büdzséhez - ezzel tudjuk megmutatni
elkötelezettségünket az egész világnak.
Támogatnunk kell azt, amiben hiszünk. Ha így teszünk, akkor lesz jövőnk, ha nem, akkor a párizsi
megállapodás csak egy olyan pillanat marad a történelemben, amikor úgy döntöttünk, hogy
teszünk a klímaváltozás ellen, de elbuktunk.
Adina-Ioana Vălean
Milyen hatással lesz az USA kilépése a harmadik országokra és elkötelezettségükre a
klímaváltozás elleni harcban?
Ez főként azon múlik, hogy mennyire függ egymástól az USA és az adott ország gazdasága. Ha
nagyon szorosak a gazdasági kapcsolataik, illetve ha az adott országban a cégeket a klímaváltozás
miatti új szabályok rosszul érintik, az USA-beli vállalkozásoknak pedig nem kell szigorításokkal
szembenézniük, akkor belép a képbe a versenyképesség kérdése. A Bizottságnak választ kell adnia
azokra az aggodalmakra, amelyek szerint komoly egyenlőtlenségek alakulhatnak ki a transzatlanti
kapcsolatokban.
Az EU–USA kapcsolatokon túl pedig meglátjuk, hogy a harmadik országok mennyire lesznek
elkötelezettek. Mind tudjuk, hogy különbség van a politikai akarat és annak valódi végrehajtása
között.
Mi a következő lépés az EU számára a klímaváltozás elleni küzdelemben?
Nagyon aktív klímapolitikát kell folytatnunk ahhoz, hogy a többi aláíró továbbra is tartsa magát a
kitűzött cél mellett. Mindig is az Egyesült Államok volt ebben a társunk, de most egyedül találtuk
magunk a klímapolitika élharcosaiként. Biztosan kihívás lesz, de az Európai Uniónak nagy
tapasztalata van abban, hogy hogyan dolgozzon együtt más országokkal az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben. Ez nem újdonság.
Ugyanakkor gyorsan kell reagálnunk - de nem a klímaváltozás szempontjából, hanem a gazdaság
szempontjából. Olyan nagymértékben egymásra támaszkodnak a gazdaságaink, hogy ez a rés a
kapcsolaton komolyan befolyásolja majd a vállalkozások versenyképességét.
Véleményem szerint minél előbb át kell térni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági
modellre. Az áttérés mindig nehéz folyamat és hatással van a versenyképességre. Minél előbb
megoldjuk, annál jobb helyzetbe hozzuk a gazdaságot.

Brüsszel, 2017. június 13.

Energiafogyasztás: egyszerűsítené az elektromos készülékek
energiacímkéit az EU
Az EP kedden szavaz a javaslatról, amely egyszerűbb energiafogyasztási címkézést vezet
be.
Könnyen meglátszik az áramszámlánkon, ha ügyesen használjuk az energiát az otthonunkban. A
legtöbb háztartási készüléken címke tájékoztat az adott termék, például tévé, sütő, lámpa, vagy
porszívó fogyasztásáról és energiatakarékossági szintjéről. Az EP egységesítené, és könnyebben
beazonosíthatóvá tenné az elektromos készülékek energiacímkéit, hogy tovább egyszerűsítsék a
vásárlást.
Az energiahatékonyságot az eredmény és a befektetett energia aránya határozza meg. Akkor
járunk jól, ha ugyanannyi energiát kevesebb energiaforrásból lehet előállítani, vagy ha ugyanannyi
energiaforrásból nagyobb energiamennyiség termelhető.
Miért kell változtatni a mostani rendszeren?
Az energiacímkék első jelölési rendszerét 1994-ben vezették be, 1995-ben lépett életbe. A skála Atól G-ig terjedt, amelyen a G a legkevésbé hatékony, az A pedig a leghatékonyabb
energiafogyasztást jelezte.
Később a skálát kiterjesztették az A+++ besorolásig, hogy tükrözze az energiahatékonyság terén
elért eredményeket. Ez azonban kevésbé ösztönzi a fogyasztókat, hogy minél kedvezőbb
besorolású készüléket vegyenek, hiszen a termékek többsége már eleve az A+, vagy magasabb
osztályba esik.
A Bizottság ezért azt javasolja, hogy állítsák vissza az eredeti A–G skálát és fektessék le a
kategóriákba sorolás szabályait úgy, hogy a technológia fejlődésével ne kelljen majd új osztályokat
létrehozni. A javaslat emellett létrehozna egy digitális termékadatbázist is.
A Parlament és a Tanács képviselői márciusban előzetes megállapodást kötöttek az új szabályok
szövegéről, most az EP plenáris ülésén a sor, hogy megszavazza azokat. A témafelelős Dario
Tamburrano (EFDD, olasz).

Brüsszel, 2017. június 13.

A V3-ak nem hozták a menekültminimumot
Kötelezettségszegési eljárást indít az Európai Bizottság Magyar-, Cseh- és Lengyelország
ellen, mert az elmúlt egy év alatt nem vettek át egyetlen menekültet sem, és nem is
tettek ilyen vállalást – jelentette be kedd délután a migrációs ügyekért felelős uniós
biztos.
„Európa nem csak az uniós forrásokért való sorbaállásról szól, hanem a terhek közös viseléséről is”
- közölte Dmitrisz Avramopulosz.
Az Európai Bizottság kedden úgy döntött, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország,
Csehország és Lengyelország ellen, amiért a három tagállam az elmúlt egy évben nem vett részt a
menekültek Olaszországból és Görögországból történő áthelyezésében, és/vagy nem is tett erre
konkrét ígéretet és vállalást. A döntést Dmitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért felelős biztos

jelentette be Strasbourgban, abbéli reményének adva hangot, hogy Budapest, Prága és Varsó
változtatni fog a hozzáállásán.
Ebben az esetben – tette hozzá – az Európai Bizottság is kész eltekinteni az eljárás folytatásától.
Kérdésekre válaszolva a görög biztos azzal magyarázta éppen ennek a három tagállamnak a
kiemelését, hogy egy év alatt lényegében semmit sem tettek a 2015 szeptemberében elfogadott
tanácsi határozat végrehajtása érdekében: nem vettek át nemzetközi védelemre jogosult
menekülteket, és/vagy nem is tettek erre vonatkozó vállalásokat.
Szavaiból kiderült, hogy a magyar esetet tartja a Bizottság a legsúlyosabbnak, amennyiben
Budapest eddig vállalást sem tett és nem is helyezett át egyetlen menekültet sem. Varsó helyzete
annyiban más, hogy 2015 decemberében még tett ilyen vállalást, amit azonban nem hajtott végre,
és azóta sem mozdította még a kisujját sem. A csehek egy év óta nem tettek új vállalást és 2016
augusztusa óta nem vettek át egyetlen menekültet sem (mindez ellentmondani látszik annak, hogy
egy éven belül nem történt áthelyezés – a szerk.). Prága egyébként 16 személyt fogadott be az
ideiglenes és kötelező elosztási mechanizmus keretében.
Avramopulosz ugyanakkor megdicsérte Ausztriát és Szlovákiát, amelyek korábbi álláspontjukkal
szakítva néhány hete bevállaltak bizonyos számú menekültet. Bécs konkrétan ötven fiatalkorú
személyt.
Más tagállamok sem tudták még le a számukra előírt kvótát, de a trióval szemben úgy látszik
megfelelnek valamelyik kritériumnak. A biztos emlékeztetett rá, hogy a jogszabály értelmében a
tagállamoknak három havonta vállalásokat kell tenniük az áthelyezendő menekültek számát
illetően, és legkésőbb 3 és fél hónapon belül sort kell keríteniük az áthelyezésre.
Avramopulosz végső soron a többi teljesítő vagy jól teljesítő országgal szembeni korrektséggel
magyarázta azt, hogy miért látta elérkezettnek az időt a kötelezettségszegési eljárás elindítására.
„Az elmúlt egy évben minden lehetséges eszközt kimerítettünk. A három ország az elmúlt egy
évben nem tett semmit” - közölte a biztos. Hozzátette, hogy nem büntetésről, hanem csak
figyelmeztetésről van szó.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a tagállamoknak egytől-egyig kötelességük végrehajtani a
közösen elfogadott jogszabályokat. Ez alól értelmezése szerint az sem mentesíti a magyarokat,
hogy folyamatban van az Európai Bíróságon egy eljárás, ami a vitatott 2015. szeptemberi döntés
jogszerűségét kérdőjelezi meg. Avramopulosz leszögezte, hogy ez nem halasztó vagy felfüggesztő
hatályú, és a Bizottság egyébként is biztos a dolgában, hogy az ő érvei kerekednek majd felül a
bírósági perben, amiben előreláthatóan ősszel lesz majd ítélet.
A 2015. szeptemberi döntés ellen szavazott annak idején Magyarország, Csehország, Szlovákia és
Románia, Finnország pedig tartózkodott. Budapest és Pozsony még abban az évben keresetet
nyújtott be az Európai Bírósághoz, alapvetően eljárásjogi oldalról véve össztűz alá a határozatot.
Bár az összesen 160 ezer menekült EU-n belüli áthelyezését előíró séma elvileg két évig tart,
Brüsszel szerint azt követően is fennmarad a jogi kötelezettség.
Mindennek abból a szempontból van jelentősége, hogy eddig mindössze 20 ezer főt osztottak el
egymás között a tagállamok, ebből 2400-at májusban. Avramopulosz éppen ezért most úgy látja,
hogy ha van politikai akarat, akkor működik a rendszer. Elutasította azt az értelmezést, miszerint
az egész áthelyezés kudarc lenne és az Európai Bizottság hibázott annak erőltetésével.
A biztos a visegrádi országoknak is odaszúrt, amikor azt mondta, hogy Európa nem csak a
forrásokért való sorbaállásról szól, hanem a szolidaritásról, az ő szavaival „a közös teherviselésről”.
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Az EU-nak többet kell tennie a szociális jogok védelméért

Az európaiak szerint az EU-nak többet kellene tennie az egészségügy és a szociális
biztonság fejlesztéséért, és jobban kell küzdenie a munkanélküliség ellen. Mit tesz az EP
ezen a téren?
Az Eurobarometer márciusi felmérése szerint európaiak többsége úgy véli, hogy az EU-nak jobban
be kellene avatkoznia számos, a szociális kérdéseket érintő területen, mint például a
munkanélküliség elleni küzdelem (78%), az egészségügy és szociálpolitika (70%), vagy a férfiak és
nők közötti egyenlő bánásmód (65%). A Magyarországon megkérdezettek véleménye az EU-s
átlaghoz hasonlóan alakult.
A megkérdezettek nagy része szerint ugyanis ezen a téren az EU intézkedései nem eléggé
hatékonyak. Melyek ezek pontosan?
Az EU intézkedései a szociális Európáért
Az Unió számos lépést tett a közelmúltban a foglalkoztatás növeléséért: az Európa 2020
stratégia például olyan intézkedéseket takar, amelyek célja, hogy a 20–64 éves korosztály 75%ának legyen munkája. A foglalkoztatást segíti az EU álláskeresési portálja is, az EURES, amelynek
célja, hogy hidat képezzen a munkaadók és az álláskeresők között. Az EU ennek pénzügyi
vonatkozását is támogatja az Európai Szociális Alapon (ESZA) belül elkülönített forrásokkal.
A fiatalok kiemelt figyelmet kapnak ezen a téren. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés célja,
hogy támogassa a fiatalokat azokban a régiókban, ahol az ifjúsági munkanélküliség 2012-ben
meghaladta a 25%-ot. Az Európai Szolidaritási Testület pedig új lehetőségeket kínál az önkéntes
munkára Európa-szerte.
A Parlament 2016 elején támogatta egy, a feketemunka visszaszorítását célzó
európai fórum felállítását, amelynek egyik célja, hogy erősítse a tagállamok együttműködését ezen
a téren.
Az Európai Bizottság áprilisban ismertette a szociális jogok európai pillérére vonatkozó terveit,
amely rögzít egy sor kulcsfontosságú alapelvet és jogot, hogy javítsa a munkaerőpiacok és jóléti
rendszerek működését. A Parlament a javaslathoz fűzött jelentésében arra kérte a Bizottságot,

hogy garantálja a megfelelő munkakörülményeket minden állásfajta esetében, támogassa a munka
és a magánélet közötti egyensúly megteremtését és tegyen lépéseket a gyerekmunka ellen.
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Magyarország nélkül áll fel az Európai Ügyészség
A bel- és igazságügyi tanács csütörtöki ülésén húsz tagállam politikai megállapodásra
jutott arról, hogy megerősített együttműködés keretében létrehozzák az Európai
Ügyészséget. A független uniós főügyész nyomozást és büntetőeljárást indíthat majd az
uniós költségvetés kárára elkövetett bűncselekményekben. Magyarország első körben
nem csatlakozott a kezdeményezéshez.
Politikai megállapodásra jutott csütörtökön húsz tagállam az Európai Ügyészség megerősített
együttműködés keretében történő felállításáról.
Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország,
Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Portugália, Románia, Szlovákia, Spanyolország és Szlovénia vesz részt a kezdeményezésben. A
rendelet végső elfogadásához még az Európai Parlament egyetértésére van szükség.
Nagy-Britannia, Írország és Dánia élt a szerződés nyújtotta kimaradási lehetőségével.
Magyarország, Lengyelország, Málta, Hollandia és Svédország különböző okok miatt egyelőre távol
maradt, de a rendelet elfogadását követően bármikor csatlakozhat az alapító tagokhoz.
A hivatal létrehozását követően a független uniós főügyésznek hatáskörében áll majd, hogy
nyomozást és büntetőeljárást indítson az uniós költségvetést érintő bűncselekmények ügyében,
például az uniós forrásokkal kapcsolatos korrupció vagy csalás és a határokon átnyúló áfacsalások
esetében.
„Az uniós költségvetést érintő csalással szemben a zéró tolerancia elvét követjük. A költségvetés
minden egyes eurócentjének az uniós polgárok javát kell szolgálnia. Az erős, független és hatékony
Európai Ügyészség létrehozásával megszilárdítjuk az adófizetők védelme érdekében végzett
erőfeszítéseinket. Ezzel jelentősen bővülnek a uniós szinten elérhető jelenlegi lehetőségek,
amelyek a Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által folytatott igazgatási vizsgálatokat fedik” - jelentette ki
Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős uniós biztos.
„Komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy a kezdeményezés elnyerje a tagállamok
lehető legnagyobb számának a támogatását, és nagy örömömre szolgál, hogy húsz tagállam
döntött úgy, hogy alapító tagként részt vesz az Európai Ügyészség létrehozásában. Örömteli nap ez
az európai adófizetőknek. Az Európai Ügyészség kiegészíti az Eurojust – az Európai Unió Büntető
Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége – által végzett fontos munkát, amely így felszabaduló
forrásait a terrorizmus, az emberkereskedelem és egyéb bűncselekmények elleni küzdelemre tudja
fordítani” - hangsúlyozta Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek
közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos.
Az Európai Bizottság becslései szerint EU-szerte évente legalább 50 milliárd euró áfa-bevételtől
esnek el a tagállami költségvetések a határokon átnyúló áfa-csalások miatt. A szervezett bűnözés
évről évre több milliárd eurós nyereségre tesz szert a nemzeti szabályok és büntetőeljárások
megkerülésével. A tagállami ügyészeknek csak korlátozott eszközeik vannak a nagyszabású,
határokon átnyúló pénzügyi bűncselekményekkel szemben. Brüsszel szerint áttörést hoz, hogy az
új Európai Ügyészség Európa-szerte gyors nyomozásokat és valós idejű információcserét végez
majd.

Az Európai Ügyészség egységes hivatalként működik majd az összes résztvevő tagállamban.
Szervezetileg a meglévő uniós intézményeken és szolgálatokon kívüli, magas szinten szakosodott
és független hivatal lesz. Az Európai Ügyészség az EU érdekeit szem előtt tartva jár el, és nem
kérhet és nem fogadhat el utasítást sem az uniós intézményektől, sem a tagállami hatóságoktól.
Az Európai Ügyészség egy uniós szinten létrehozott központi hivatalból és a tagállamokban
tevékenykedő delegált európai ügyészekből álló decentralizált szervezet lesz. A delegált európai
ügyészek ezzel párhuzamosan megőrzik tagállami ügyészi feladatkörüket is (kettős megbízatás). A
központi szint felügyeli a tagállami szinten folytatott nyomozásokat és büntetőeljárásokat az egész
Unióra kiterjedő, hatékony koordináció és egységes megközelítés biztosítása érdekében.
Amennyiben az Európai Ügyészség nyomozást indít, a tagállami hatóságok ugyanannak a
büntetendő cselekménynek a vonatkozásában nem gyakorolhatják saját hatáskörüket.
Az Európai Ügyészség hatékony nyomozásokat tud majd végezni az uniós költségvetést érintő
bűncselekményekre és az áfa-csalásra, közelebbről a 10 000 eurót meghaladó összegű csalásra és
a 10 millió eurót meghaladó összegű nemzetközi áfa-csalásra vonatkozóan.
Képes lesz határokon átnyúló intézkedéseket tenni anélkül, hogy hosszadalmas igazságügyi
együttműködési eljárásokat kellene igénybe vennie. Közvetlenül a tagállami bíróságokon indíthat
eljárást a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Ez minden bizonnyal több sikeres
büntetőeljáráshoz és a csalásban érintett összegek hatékonyabb visszafizettetéséhez vezet majd a
javaslattevő Bizottság szerint.
Míg az Európai Ügyészség felel majd a bűnügyi nyomozásokért, továbbra is az OLAF feladata lesz
az Unió pénzügyi érdekeit érintő szabálytalanságokra irányuló igazgatási vizsgálatok folytatása az
EU összes tagállamában.
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Viszlát cookie-k? Az új online adatvédelmi szabályokat vizsgálja a
Parlament
Az online elérhető adatok kezeléséről szóló új jogszabály teljes körű védelmet
biztosítana a magánadatainknak - kezdve a böngészésről szóló információt tároló
cookie-k reformjával.
Mik azok a cookie-k, vagy internetes sütik?
https://www.europarltv.europa.eu/hu/programme/society/cookies-explained
Az új szabályozás, amelyet januárban ismertetett a Bizottság, nemcsak az általunk online
megosztott információkra terjed ki, hanem azokra a nyomokra is, amelyeket magunk után hagyunk
az internetes böngészés során.
Ezeket általában az internetes cookie-k (sütik) rögzítik, amelyeket az egyes honlapok
megnyitásakor el kell fogadnunk - naponta számos alkalommal. A Bizottság javaslata szerint a
jövőben nagyobb mozgásterünk lesz az internetes beállításaink kapcsán, és elég lesz csak egyszer
megadni, hogy elfogadjuk-e a nyomkövető cookie-k és más azonosítók használatát.
A Parlament állampolgári jogi szakbizottsága vizsgálja az új szabályokat, amelyekről várhatóan
októberben szavaz. Marju Lauristin (szocialista, észt) parlamenti jelentéstevőt kérdeztük a
részletekről.
Miért van szükség az online adatok védelmére vonatkozó szabályok frissítésére?

A jelenlegi irányelv 2002 óta hatályos: el tudjuk képzelni, hogy mennyi minden változott azóta. Az
online adatvédelem terén az egyik legfőbb változás az, hogy hogyan osztjuk meg a
magánadatainkat és a magánéletünket érintő információt: nem telefonon egyeztetünk, sőt, már emailben is egyre ritkábban. A közösségi média oldalain cserélünk információt: a WhatsAppon,
Messengeren, stb. Ezekre az eszközökre és csatornákra nem terjed ki a jelenlegi irányelv.
Az új szabályokat emellett az összes tagállamnak hasonlóképpen kell majd átültetniük a nemzeti
joganyagukba, így a védelem, amit nyújtanak, hasonló lesz mindenhol.
Marju Lauristin
Hogyan érinti az új szabályozás a cookie-kat és ezek elfogadását?
Ezentúl a böngészőnk, okostelefonunk beállításainál tudunk dönteni róluk. Például kiválaszthatom,
hogy én szeretném, hogy a telefon rögzítse a földrajzi helyzetemre vonatkozó adatokat, mert jól
jöhet, ha például elveszítem, vagy éppen használnám az Uber szolgáltatását, amihez ez feltétlenül
szükséges.
Fontos, hogy a magánadataink felett mi gyakoroljuk a kontrollt, ne valaki más.
Marju Lauristin
A szabályok kötelezik a fejlesztőket és szolgáltatókat, hogy elégséges, de könnyen érthető
információt szolgáltassanak a fogyasztók számára, akikkel fokozatosan interaktív kapcsolatot
alakíthatnának ki.
Ezzel egyben élénkítjük a versenyt a szolgáltatók között. Személyesen is ismerek számos olyan
kis- és középvállalkozást, ahol a fiatalok már dolgoznak egy ilyen innovatív megoldáson, és
vizsgálják, hogy biztosíthatnak megfelelő védelmet a fogyasztók adataiknak.
Az európai honlapokon publikálók közül sokan aggodalmuknak adtak hangot amiatt,
hogy a cookie-kra vonatkozó új szabályoknak köszönhetően a böngészők felett
rendelkező internetes óriások kezébe kerül minden magánadat. Mit válaszolna nekik?
Tudunk ezekről a félelmekről és komolyan vesszük őket. Amikor megkaptuk a Bizottság által
javasolt szöveget és megvitattuk azt az érintett ágazat képviselőivel, azt tapasztaltuk, hogy
nagyon aggódnak amiatt, hogy az elsődleges internetes böngésző mindannyiunk számára a
Google.
Úgy próbáljuk megoldani a kérdést, hogy különböző választási lehetőségeket ajánlunk a
fogyasztóknak. Azt akarjuk elérni, hogy az alapértelmezett beállítás az legyen: „nincs nyomon
követés”. Elegendő információt kell adni arról, hogy a különböző cookie-k mit jelentenek, így a
saját érdekeinknek megfelelően választhatjuk ki a megfelelő lehetőséget. Az európai
szolgáltatóknak pedig aktívabban kell kommunikálniuk ezeket a lehetőségeket, hogy valóban
tudatos és jó döntést tudjunk hozni.
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Európa jövője: a gazdasági növekedés alapjai
A gazdasági válságot követően az EP számos intézkedést hozott, hogy visszaállítsa a bizalmat az
európai bank- és pénzügyi rendszer iránt, valamint ösztönözze a beruházásokat.

Az Unió vezetői az EU 60. évfordulóját jó alkalomnak látták arra, hogy átgondolják a következő
évekre vonatkozó stratégiát, amelynek egyik eleme a gazdasági és monetáris unió jövője. A
Bizottság kedden ismertette az erre vonatkozó terveit, amelyek mintegy vitaindítóul szolgálnak.
Az EP-képviselők számos, a bankokra vonatkozó új szabályt fogadtak el az elmúlt időszakban,
támogatták az európai beruházásokat ösztönző akciótervet és új módszereket javasoltak az
adóelkerülés és adócsalás megelőzésére. Összeszedtük, hogy pontosan mit tesz a Parlament ezen
a téren.
A gazdasági válság, amely alapjaiban rázta meg Európát
A 2008-as gazdasági válság felszínre hozta az európai bankrendszer és az egyes tagállamok
büdzséjének gyengeségeit is. Már a válság előtt is számos kormány költségvetési hiánnyal küzdött,
de azt követően a helyzet még rosszabbá vált.
Ahhoz, hogy a bankrendszer komolyabb felügyelet alá kerüljön és megelőzhető legyen egy újabb
válság, az EP-képviselők úgy döntöttek, hogy támogatják az új szabályozást, amely az eurózóna
legnagyobb bankjait közvetlenül az Európai Központi Bank (EKB) felügyelete alá helyezi, amely a
többi pénzintézet felügyeletébe is beleszólást nyer.
Az EP jóváhagyta azt a három szabályt, amely garantálja, hogy a bajba jutott bankok
megmentésének költségeit az adófizetők helyett inkább maguk a bankok állják. Az egyik ezek
közül biztosítja, hogy bankpánik esetén a bankok, és nem az adófizetők garantálják a 100,000
euró alatti bankbetétek biztonságát.
Fontos volt, hogy ütőképesebb legyen a bankrendszer, ezért egy átfogó reformról döntött 2013
áprilisában, amely kimondta, hogy a banki üzletkötők kockázatvállalási hajlandóságát a sikerdíjak
maximálásával fogják vissza, szigorúbb tőkekövetelményeket vezetnek be, és megerősítik a
bankfelügyeletet. A reform további kiegészítéseinjelenleg is dolgoznak a képviselők.
Az EU és tagállamok kormányai közötti szorosabb együttműködés érdekében létrehozták az
évenkénti európai szemesztert, amelynek keretében olyan ajánlások születnek, amelyeknek
messzemenő következményei lehetnek az uniós országok adórendszerére, munkaerőpiacára,
egészségügyi- és szociális ellátórendszerére. Az ajánlásokat az Európai Bizottság teszi, és a
Miniszterek Tanácsa hagyja jóvá őket. A tagállamoktól elvárják, hogy ezeket az ajánlásokat
beépítsék a költségvetésükbe.
Az EP-képviselők szerint káros a jelenlegi adóverseny az EU-ban, amely megfelelő szintű
átláthatóság és egy közösen elfogadott szabályrendszer hiányában agresszív adótervezésre és
adóelkerülésre ösztönzi a tagállamokat. Az EP két különbizottságot állított fel a téma
kivizsgálására, és számos ajánlást tett a tagállamok és a Bizottság számára, hogyhogyan lehet
javítani a jelenlegi rendszeren.
Európai szemeszter: az uniós országok rendbentartásának eszköze

A beruházások ösztönzése kulcsfontosságú a gazdasági növekedéshez
Az EU 2015-ben egy ambiciózus 3 éves, 315 milliárd eurós beruházási tervvel állt elő. A JeanClaude Juncker európai bizottsági elnök nevével fémjelzett beruházási terv nem jelent új
adóterheket az uniós országoknak, a célja az európai gazdaság fellendítése, egyik eleme pedig az
európai stratégiai beruházási alapról (EFSI).
A Parlament folyamatosan vizsgálja, hogy mennyire hatékony az akcióterv, várhatóan a júniusi
plenáris ülésen vitézik az európai beruházási alap tervének meghosszabbításáról.
Európai beruházással a recesszió ellen
További reformok
Az EP-képviselők szerint ha az EU szeretne hatékonyabb lenni és vissza akarja szerezni az
állampolgárok bizalmát, valamint ellenállóbbá tenné az euró övezetet, akkor mélyreható
reformokra van szükség. Idén februárban három, az EU jövőjéről szóló állásfoglalást fogadott el,
amelyek közül az egyik az eurózóna gazdaságainak közeledésére tesz javaslatot, valamint arra,
miként legyen a zóna ellenállóbb a külső sokkhatásokkal szemben. A konvergencia érdekében a
jelentéstevők például külön, az euró zóna tagjai által biztosított költségvetést javasolnak.
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Az eurózónának meg kell erősödnie
Az Európai Bizottság az EU jövőjéről folyó vita részeként június végéig öt témában tesz közzé
vitaanyagokat: Európa szociális dimenziójának kialakítása, az európai gazdasági és monetáris unió
elmélyítése az öt elnök 2015. júniusi jelentése alapján, a globalizáció kiaknázása, Európa
védelmének jövője, az uniós pénzügyek jövője.
A vitaanyagok elképzeléseket, javaslatokat, lehetőségeket és forgatókönyveket mutatnak be arra
vonatkozóan, hogy hogyan fog kinézni Európa 2025-ben, és mintegy vitaindítóként szolgálnak. A
gondolatokat Jean-Claude Juncker bizottsági elnök 2017. szeptemberi, az Unió helyzetéről szóló
beszédében viszi majd tovább.

Brüsszel, 2017. május22.

Brüsszel kívánságlistája a magyar reformokra
Az előző évekéhez hasonló országspecifikus ajánlásokkal fordult a magyar kormányhoz hétfőn az
Európai Bizottság, amely 2018-ra jelentős költségvetési kiigazítást, egyszerűbb adórendszert, a
leginkább versenytorzító szektorspecifikus adók csökkentését, a közbeszerzés átláthatóságának
javítását, a korrupcióellenes keret megerősítését, a közmunkaprogram célzottabbá tételét, az
oktatás eredményességének javítását és befogadóbbá tételét, és a szociális ellátórendszer
színvonalának növelését tartja szükségesnek a következő egy évben.
A Bizottság célzottabbá tenné a közmunkaprogramot is annak érdekében, hogy az jobban elérje a
munkaerőpiactól legtávolabb levőket, és hatékonyan megkönnyítse az állást keresők
munkaerőpiacra való visszatérését. Intézkedéseket várnak a kormánytól az oktatási rendszer
eredményességének a javítására és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, mindenekelőtt a
romák inkluzív alapoktatásban való részvételének a növelésére. Az ajánlások között szerepel még a

szociális segélyek megfelelőségének és lefedettségének, és a munkanélküli segélyekre való
jogosultság időtartamának a növelése.
Az országspecifikus ajánlások teljesítése jogilag nem kötelező, nem teljesítésük nem von maga
után szankciókat, de erősen ajánlott a tagállamoknak. Az ajánlások tapasztalatok szerint az egész
EU-t alapul véve csak elég szerény mértékben teljesülnek.
Az ajánlások alapját képező értékelés szerint a kormány jelenlegi forgatókönyve alapján a 2020-ig
terjedő programhorizonton Magyarország nem fogja teljesíteni a középtávú költségvetési céljait. A
migrációval és a belbiztonsággal összefüggő és a Bizottság által elismert költségek miatt a
gazdasági és pénzügyi főigazgatóság nem lát különösebb kivetnivalót a középtávú kiigazítási
pályától való ideiglenes eltérésben.
A Tanács 2016 júliusában a GDP 0,6 százalékának megfelelő éves költségvetési kiigazítást javasolt
a kormánynak a 2017-es évre szóló középtávú költségvetési cél biztos elérése érdekében. A
Bizottság most megállapítja, hogy fennáll a veszélye az ettől való jelentős mértékű eltérésnek.
Ugyanezt a veszélyt látják 2018-ban is, ha csak nem történnek pótlólagos intézkedések. Ezért a
Tanácsnak tett ajánlásában a Bizottság szerint a kormánynak 2017-ben további kiigazító
intézkedéseket kell tennie annak érdekében, hogy megfeleljen a stabilitási és növekedési paktum
előírásainak.
Az elemzés rámutat, hogy Magyarország versenyképességét és potenciális növekedését
visszatartja a magánberuházások alacsony szintje és az alacsony termelékenység. Az üzleti
környezetet különösen hátrányosan érintő tényezők között említi az intézményi háttér és a
kormányzás gyengeségeit. Úgy látja, hogy a szabályozói és az adókörnyezetben végrehajtott
gyakori változtatások az egyik fő akadályát képezik az üzletelésnek Magyarországon. A
szolgáltatásokat érintő szabályozói korlátok a dokumentum szerint ugyancsak akadályozzák a
befektetést és rontják az üzleti légkört.
Az elemzés elismerően szól a munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásainak idei 5
százalékpontos, jövőre pedig további 2 százalékpontos csökkentéséről, mint ami számottevően
mérsékelte az alacsony jövedelműek adóterhelését, amit különben továbbra is magasnak tart.
Különösen a gyermek nélküli alacsony keresetűek esetében, akiknek az adóterhei továbbra is a
legmagasabbak közé tartoznak az EU-ban. A Bizottság továbbra is bonyolultnak látja a magyar
adórendszert. A szektorspecifikus különadók a 2013 óta csökkenő trend ellenére a testület
meglátása szerint még mindig túlbonyolítják az adórendszert és gyengítik a befektetői bizalmat.
A Bizottság korlátozottnak tartja az előrehaladást az átláthatóság növelésében és a közbeszerzések
terén a verseny fokozásában. Bár a nemrég elfogadott elektronikus közbeszerzési stratégia jó
alapot jelenthet a rendszer transzparensebbé tételéhez, a végrehajtás terén észlelhető csúszás
miatt egyelőre nem jelentkeznek az előnyei.
A testület továbbra is magasnak látja a korrupciós kockázatokat, amelyek negatívan befolyásolják
az üzleti légkört, és hiányosságokat észlel a jelenség kezelésére hivatott intézkedések terén.
A szolgáltatási szektor, és azon belül is a kiskereskedelem helyzetét különösen problémásnak tartja
a Bizottság. Megjegyzi, hogy a kormány az elmúlt évben folytatta a beavatkozást a korábban a
verseny előtt nyitva álló piacokon, és új, korlátozóbb követelményeket vezetett be a független
vállalkozók által működtetett személyszállítási szolgáltatásokban. A dokumentum leszögezi, hogy a
kormány nem tett érdemi lépést a szabályozói környezet lazítása érdekében a szolgáltatási
ágazatban. Szóvá teszik továbbá azt, hogy hiányoznak a 400 négyzetméternél nagyobb új üzletek
működési engedélyének kiadásához szükséges világos iránymutatások.
Az elemzés viszonylag nagy terjedelemben foglalkozik az oktatással és a képzéssel, fontosnak
nevezve az ország középtávú versenyképessége és növekedési potenciálja szempontjából a
szerkezeti reformokat a humán tőkébe való befektetés, az oktatás és az egészségügy, illetve a
munkaerőpiac terén. Ez kiegészülhetne a társadalmi igazságosság fokozott érvényesítésével.

A dokumentum aláhúzza, hogy az oktatásban az alapkészségek terén Magyarország továbbra is el
van maradva a nemzetközi átlagtól. Példaként említi 2015-ös PISA felmérést, amely „jelentősen
romló eredményekről” tanúskodik, továbbá arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a diákok szociálisgazdasági hátterének az oktatási eredményekre gyakorolt hatása az egyik legjelentősebb az EUban. Úgy véli, hogy a reáltárgyak tanóráinak csökkentése 2016 óta várhatóan növelni fogja
Magyarország lemaradását a reáltudományokhoz kapcsolódó készségek terén.
Az elemzés arra is kitér, hogy az utóbbi öt évben stagnált a korai iskolaelhagyók aránya, és
különösen magas arányú a romák körében. A roma gyerekek a Bizottság szerint növekvő
mértékben roma többségű iskolákban és osztályokban tanulnak. Hozzáteszi, hogy a tanárok
továbbképzésének támogatását, az oktatás korai megkezdését célzó és a romák korai
iskolaelhagyása elleni intézkedéseket elfogadták. Ugyanakkor a szegregáció problémáját kezelni
hivatott átfogó és rendszerszerű intézkedések „hiányoznak”. Azt is megemlíti a jelentés, hogy a
felsőoktatás a jelentkezők nem elegendő száma miatt nem képes utánpótlást biztosítani annak a
problémának a kezelésére, amit a magasan képzett munkaerő hiánya okoz. A Bizottság szerint „a
2017-ben módosított felsőoktatási törvény tovább ronthat a helyzeten”.
A Bizottság kedvezőnek ítéli meg az elmúlt évek alapján a munkaerőpiaci trendeket, amelyek
következtében a munkanélküliség szintje a gazdasági válság előtti szintre esett vissza. A
foglalkoztatás szintje pedig történelmi magasságba emelkedett a magánszektor
munkahelyteremtésének és a közmunkaprogramnak köszönhetően.
A közmunkaprogram ugyanakkor több mint 200 ezer résztvevővel még mindig a legjelentősebb
aktív munkaerőpiaci politikának számít az országban. Brüsszel úgy látja, hogy a program még
mindig nem eléggé célzott, és továbbra is nagyon alacsony a hatékonysága a résztvevőknek a
munkaerőpiacra való visszaintegrálásában. Ezzel párhuzamosan egyes szektorok
munkaerőhiánnyal néznek szembe. A nemek foglalkoztatása között az elmúlt években tovább nyílt
az olló, és „az anyaságnak a nők foglalkoztatására gyakorolt hatása az egyik legmagasabb az EUban”. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a viszonylag gyengén teljesítő egészségügy és az
egészségügyhöz való egyenlőtlen hozzáférés is hatással van a munkaerőpiaci részvételre. A
szociális partnerek politikaformálásban való részvétele pedig korlátozott.
Jóllehet egyes szegénységi mutatók visszatértek a válság előtti szintre, de a Bizottság szerint az
EU átlaga fölött maradtak. A gyermekek és a romák körében különösen magas a szegények
aránya, bár csökkenőben van. Megemlítik, hogy a romák nyílt munkaerőpiacra való belépése
továbbra is nagyon korlátozott.
Ugyancsak korlátozottnak nevezi az elemzés a szociális ellátások megfelelőségét és társadalmi
lefedettségét, valamint a munkanélküli segélyeket, amelyek időtartama 3 hónappal még mindig a
legalacsonyabb Európában. „A 2015-ös szociális segélyreform ugyan áramvonalasította a
kedvezményrendszert, de nem úgy néz ki, mintha egyforma és minimálisan elégséges
életszínvonalat biztosított volna a rászorulóknak” - olvasható az anyagban.

Brüsszel, 2017. május 19.

Digitális egységes piac: mindenki számára egyenlő esélyeket kell
teremteni
Hogyan lehet felszámolni az akadályokat a digitális gazdaság fejlődésének útjából? Ez
volt a téma május 19-én az EP-ben, amikor a képviselők Andrus Ansip európai bizottsági
alelnökkel vitatták meg az európai digitális belső piac kiépítésének terveit. Az Európai
Bizottság május 6-án ismertette az erről szóló stratégiát, amire most az EP
szakbizottságai készítenek választ.

A digitális egységes piaccal június 25–26-án az uniós csúcson is foglalkoznak az állam- és
kormányfők.
Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős alelnöke azzal indította a vitát,
hogy szerinte a javasolt stratégia felkészítheti Európát egy sikeres digitális jövőre.
Hozzátette, hogy a javaslatokat csomagként kell kezelni. „Ha csak a javaslatok felét sikerül
megvalósítani, akkor nem lesz valódi a digitális egységes piac.”
Françoise Grossetête (néppárti, Franciaország) arról beszélt, hogy a digitális egységes piacnak
minden tagállamban elő kell segítenie a növekedést. „Európa vagy lép, vagy egyszerűen digitális
gyarmattá lesz. Európában nemcsak fogyasztanunk kell, alkotóknak is kell lennünk.”
Miközben támogatja a stratégiát, Marju Lauristin (szocialista, Észtország) egyben figyelmeztetett
arra, hogy a digitális egységes piac mellett az európai digitális társadalom megteremtéséről is szó
van. „A digitalizációhoz új készségeket is el kell sajátítani. Hatalmas lehetőségek vannak, de
akadnak kockázatok is” – mondta.
„A digitális egységes piac lehetőségeinek kiaknázása a versenyképességet is növelheti és új
munkahelyeket is létrehozhat. A Bizottság stratégiájának bizonyos részei jók, más részeken
azonban javítani kell még. A digitális piac globális piac, Európa köré nem lehet erődítményt építeni”
– érvelt Vicky Ford (konzervatív-reformer, Egyesült Királyság).
Dita Charanzová (liberális, Csehország): „A stratégiának többet kell tennie azért, hogy egyenlő
esélyeket teremtsen a vállalkozásoknak, főleg a kis- és középvállalkozásoknak, akiknek sokba kerül
az, ha a határokon túl próbálják értékesíteni termékeiket és szolgáltatásaikat.
Denni de Jong (baloldali, Hollandia): „Az innováció fontos az európai gazdaságnak, és az internet
ennek a része kell hogy legyen. Az internetnek ingyenes és nyitott térnek kell maradnia.”
Michel Reimon: (zöldpárti, Ausztria): „Hallottunk arról, hogy a fogyasztók könnyebben férnek majd
hozzá az árukhoz és szolgáltatásokhoz, de egy szó se esett a tudáshoz való hozzáférésről”.
David Borrelli (EFDD, Olaszország): „Jelenleg a kis- és középvállalkozások csupán 7%-a értékesíti
termékeit külföldön, és a fogyasztók csupán 15%-a rendel külföldről árut. Ebből is látszik, hogy
hosszú út áll még előttünk.”
Mylène Troszczynski (független, Franciaország) azt kritizálta, hogy az Európai Bizottság a határok
felszámolására helyezi a hangsúlyt. „Nyílt megvetést mutatnak a nemzetek és a népek iránt” –
mondta.

Brüsszel, 2017. május 29.

Magas a fogyasztói bizalom az eurozónában
A eurózóna tagországaiban a vásárlók bizalma visszatért a pénzügyi válság előtti szintre az, ahogy
a kontinens egy időre úgy tűnik, megszabadult a populista politika kockázataitól.
Az Európai Bizottság közzétette a fogyasztói bizalmat mérő index gyors becslését. Eszerint
májusban a múlt hónaphoz képest 0,3 százalékkal -3,3 százalékra emelkedett az érték. Ez 2007
júliusa óta a legjobb eredmény.
Az infláció ellenére az európai háztartások lelkesen költekeznek. A csökkenő munkanélküliség és a
gazdasági növekedés ugyanis támogatja a fogyasztást.

Az Európai Unió egészében a fogyasztói bizalmi index 0,1 százalékkal emelkedett, így ez is -3,3
százalékon áll.

Brüsszel, 2017. május 18.

Online filmek zenék, könyvek határok nélkül az EU-nak köszönhetően
Online adatforgalom határok nélkül: új szabályok az online tartalomra
Csütörtökön szavaz az EP azokról az új szabályokról, amelyeknek köszönhetően egy másik uniós
országból is elérhetjük majd az online tartalmakat, amelyekre otthon előfizettünk.
Sokan fizetünk elő különböző online szolgáltatásokra, hogy elérhessük a szerzői jog által védett
filmeket, zenéket, kedvenc sorozatunkat, vagy éppen elektronikus könyveket, elég, ha a Netflixre,
vagy a Viasat Viaplay szolgáltatásra gondolunk. Ez azonban egyelőre határokhoz kötött, a
területileg szabályozott szerzői jogok miatt.
A Parlament plenáris ülése csütörtökön szavaz az új szabályokról, amelyek megkönnyítik, hogy
2018-tól meghatározott (viszonylag rövid) idejű külföldi tartózkodásunk alatt is hozzáférjünk az
online tartalmakhoz, amelyekre otthon előfizettünk.
„Ha például Németországban lakik, de Spanyolországba megy nyaralni, dolgozni vagy a rokonait
meglátogatni, a Németországban elérhető szolgáltatásokat az Unió bármely más országában
elérheti, mivel a szöveg az EU-ra terjed ki” - magyarázza Jean-Marie Cavada (liberális, francia)
jelentéstevő.

2017. május 16.

Jó negyedévet zárt a magyar gazdaság
Jelentősen, 4,1 százalékkal bővült Magyarország gazdasága 2017 első negyedévében, éves
összevetésben. Ez az elmúlt három év legjobb eredménye. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint
a növekedési ütem lendületét három tényező támogatta: az ipari termelés, az építőipar
beruházások és a szolgáltató szektorban tapasztalt kereslet növekedés.
A Fitch Ratings hitelminősítő a múlt héten megerősítette a magyar államadósság befektetésre
ajánlott besorolását. A Fitch gyorsuló gazdasági növekedéssel számol, amit főleg az erősödő
fogyasztói kiadások támogatnak.
Magyarországot mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő befektetésre ajánlja.

Brüsszel, 2017. május 11.

A belső fogyasztás hajtja előre a magyar gazdaságot
Erőteljes, 3,5 százalék körüli GDP-növekedést, felgyorsuló inflációt és növekvő, de még
mindig jóval a tűréshatár alatti államháztartási hiányt jósol a magyar gazdaságról
kiadott legfrissebb középtávú előrejelzésében az Európai Bizottság.

A tavalyi 2 százalékra történő lelassulás után 2017-ben és 2018-ban visszatér a dinamikus, 3,5
százalék körüli gazdasági növekedés Magyarországon – ezt jósolja többek között csütörtökön
bemutatott tavaszi gazdasági előrejelzésében az Európai Bizottság.
Brüsszel úgy látja, hogy a belső fogyasztás lesz a GDP-növekedés fő hajtóereje a következő két
évben, a munkanélküliség szintje 2018-ban a jelenlegi kilátások alapján már 4 százalék alá
süllyedhet. A bővülő belső kereslet viszont lökést ad majd az inflációnak, ami 2018-ban a 3
százalékos jegybanki célt is túlszárnyalhatja.
Az adócsökkentések és a béremelések bevételekre és kiadásokra gyakorolt hatása tükröződni fog
az államháztartási hiányon, ami a Bizottság előrejelzése szerint három egymást követő évben
növekedni fog, de a 2018-ra prognosztizált 2,4 százalékos deficit is még bőven a GDP-arányosan 3
százalékos tűréshatáron belül van.
Az előrejelzés egyértelműen az uniós alapok pénzügyi időszak végével összefüggő alacsonyabb
fokú lehívásának tudja be azt, hogy a 2015-ös 3,1 százalékról 2016-ra 2 százalékra lassult le a
magyar gazdaság növekedése. A pénzfelhasználás megtorpanásának hatására tavaly 15,5
százalékkal csökkentek a beruházások, következésképpen a dinamikusan növekvő
magánfogyasztás dacára negatív volt a belső kereslet hozzájárulása a GDP-hez.
A Bizottság idén 3,6 százalékos, jövőre (2018-ban) pedig 3,5 százalékos növekedést jelez előre
Magyarországon. Az erőteljes fellendülést az EU-által és közpénzekből finanszírozott
infrastrukturális beruházások alapozzák meg a gazdasági és pénzügyi főigazgatóság szakértői
szerint. Brüsszel várakozásai szerint a gyáripar is számottevő hasznot fog húzni a kapacitások
bővítéséből. A háztatások fogyasztása is gyors ütemben bővülhet, elsősorban a dinamikus
béremelésnek és ezzel párhuzamosan a háztartásoknak nyújtott banki hitelezés felpörgésének
köszönhetően. A pozitív munkaerőpiaci folyamatokat is a növekedést alátámasztó tényezők közé
sorolja a jelentés.
A Bizottság nagyjából kiegyensúlyozottnak látja a növekedési előrejelzését esetlegesen módosító
kockázatokat. A növekedés ezek szerint akár még nagyobb is lehet a most előrejelzettnél, ha a
cégek magasabb bérekhez, illetve az alkalmazottak megnövekedett képesség-igényekhez való
alkalmazkodása olajozottabban megy végbe, mint ahogy az ebben a pillanatban tűnik. Ami a
negatív kockázatokat illeti, a béremelések belföldi árakba való átgyűrűzése erőteljesebb és
gyorsabb lehet, ami a főigazgatóság szerint monetáris politikai választ válthat ki.
A munkanélküliség szintje 2016-ban 5,1 százalék volt, a foglalkoztatás pedig részben a
közmunkaprogram miatt történelmi rekordszintet ért el tavaly – mutat rá az elemzés. A Bizottság a
mostani helyzetből kiindulva 2017-re 4,1, 2018-ra pedig 3,9 százalékos munkanélküliséget jelez
előre. Arra is felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy az országos foglalkoztatás növekedése lassulni
fog összhangban a munkaerőpiac beszűkülésével és a munkaerő-készség hiányának növekedése
miatt.
A dinamikusan bővülő belső kereslet miatt 2017-ben 2,9 százalékra, 2018-ban pedig a jegybanki
célnak számító 3 százalék fölé gyorsulhat a Bizottság várakozásai szerint az infláció.
Már 2016-ban is nőtt az előző évhez képest az államháztartás hiánya (2016-ban a GDP 1,8%-a).
Az adó- és az ideiglenes bevételek, a csökkenő kamatok, továbbá az uniós alapokra fordított
kiadások csökkenésének a deficit mérséklésére gyakorolt hatását Brüsszel szerint közömbösítették
a növekvő kiadások, mindenekelőtt a bérkiáramlás és a tőketranszferek.
A Bizottság 2017-re GDP-arányosan 2,3, 2018-ban pedig 2,4 százalékos államháztartási hiányt
jelez előre. Összességében a kockázatok mégis inkább ennél alacsonyabb deficit irányába
mutatnak.
A költségvetés strukturális egyenlege 2016-ban a GDP -2 százalékára romlott, és 2018-ig
meredeken tovább romolhat, elérve a 3,75 százalékot – figyelmeztet a dokumentum.

Az államadósság szintje tavaly 74,1 százalékra csökkent az előző évi 74,7 százalékról. A Bizottság
tavaszi előrejelzése szerint 2017-ben a GDP 72,6 százalékára, 2018-ban pedig 71,2 százalékra
húzódhat vissza az államadósság.

Brüsszel, 2017. május 9.

Európa jövője: a globalizáció kiaknázása
Hatvan éves a Római Szerződés, amely létrehozta a mai Európai Unió elődjét.
Az évforduló jó alkalom arra, hogy az EU vezetői átgondolják a következő évekre vonatkozó
stratégiát, amelynek egyik eleme, hogy jobban kiaknázzák a globalizáció kínálta lehetőségeket, és
felvértezzék az Uniót nnak veszélyeivel szemben. Az Európai Bizottság május 10-én ismerteti az
erre vonatkozó terveit, vitaanyagait. Összeszedtük, hogy mit tesz a Parlament ezen a téren.
A globalizációt számos nézőpontból vizsgálhatjuk, de az egyik legfontosabb biztosan a nemzetközi
kereskedelem. Az EU világszinten az egyik legfontosabb szereplő a nemzetközi kereskedelmi
színtéren, ahol magas minőségű termékekkel népszerűsíti Európát és ugyancsak magas
sztenderdeket szab más országok behozatalával szemben.
Ennek egyik példája a CETA - az Európai Parlament februárban szavazta meg az áruk,
szolgáltatások és befektetések forgalmának növelését célzó Kanadával kötött szabadkereskedelmi
egyezményt. A Parlament nyomására a beruházók és az államok közötti vitarendezést szolgáló
úgynevezett ISDS rendszert egy olyan mechanizmusra cserélték le, amely átláthatóbb és ahol a
kormányok választanak állandó bírákat.
Az EP a nemzetközi kereskedelmet számos más aspektusból is vizsgálja. Az EP-képviselők
márciusban fogadták el azt a rendeletet, amely megálljt parancsolna a gyakorlatnak, hogy
konfliktusból származó ásványkincsek révén finanszírozzanak fegyveres csoportokat és emberi jogi
sérelmek elkövetését. Szintén az emberi jogok védelme érdekében kérte a Parlament a harmadik
országokban halálbüntetésre és kínzásra használható termékek és szolgáltatások kereskedelmét
meggátoló szabályok szigorítását.
A Parlament emellett fellép a textiliparban dolgozók jogainak védelme érdekében, és kötelező
szabályokat vezetne be a gyártók számára, amelyek garantálják többek között az egészségügyi és
emberi jogi minimumokat a munkavállalóknak. A fenntartható fejlődés érdekében pedig sürgeti,
hogy az EU lépjen fel apálmaolaj kitermelésének mostani formája ellen, ami különösen DélkeletÁzsiában jár drámai erdőirtásokkal és élőhely-pusztulással. A képviselők azt akarják elérni, hogy
2020-ra ne használjunk növényi olajokat a bioüzemanyagokban és az import pálmaolajnak
egységes tanúsítványa legyen.
Az EP-képviselők sokszor hangoztatják, hogy a munkavállalókat fel kell vértezni a globalizáció
veszélyeivel szemben. A Parlament januári állásfoglalásában arra kérte a Bizottságot, hogy az
új, digitális platformok által teremtett munkák esetében is terjessze ki a szabályozást a dolgozókra
és biztosítsa számukra a munkavállalókat megillető jogokat.
Az Európai Bizottság az EU jövőjéről folyó vita részeként június végéig öt témában tesz közzé
vitaanyagokat: Európa szociális dimenziójának kialakítása, az európai gazdasági és monetáris unió
elmélyítése az öt elnök 2015. júniusi jelentése alapján, a globalizáció kiaknázása, Európa
védelmének jövője, az uniós pénzügyek jövője.

Brüsszel, 2017. május 4.

Airbnb és társai: infografika a megosztásra épülő gazdaságról

Néhány érdekesség a megosztásra épülő gazdaságról

Uber, Airbnb, BlaBlaCar, Deliveroo - valószínűleg ismerősen hangzanak. Egyre népszerűbbek a
hozzájuk hasonló olyan online platformok, amelyek hidat képeznek a szolgáltatást nyújtók és a
fogyasztók között. Az így létrejövő új munkahelyek azonban új aggályokat is felvetnek. A
Parlament belső piaci szakbizottsága szerdán elfogadott jelentésében hangsúlyozza például, hogy
az új üzleti modellben dolgozókat is megilletik az alapvető szociális jogok.
Közösségi gazdaság
Számos új cég jött létre az elmúlt években, mint például az Uber, vagy a Deliveroo, amelyek online
platformokon keresztül vállalják utasok szállítását, vagy éppen ételkiszállítást. A bevétel megoszlik
a sofőr, vagy kiszállító, valamint a cég között, amely általában egy fix díjért köti össze a
szolgáltatót a fogyasztóval.
A megosztásra épülő gazdaság egyik alapötlete, hogy pénzt kovácsoljon a használaton kívüli, vagy
csak ritkán használt lakásokból, autókból, stb. Akad egy szoba a lakásban, amit senki nem használ,
és jól jönne egy kis zsebpénz? Itt jön képbe az Airbnb.
A cél azonban nem minden esetben a profit, számos online platform akár időt, vagy különböző
tárgyakat használ fizetőeszközként, vagy egyszerűen önkéntes alapon működik. Utóbbira példa a
Wikipédia, a legnagyobb online enciklopédia, amelyen 2001-es megalapítása óta csak angol
nyelven mintegy 5,4 millió cikk született.
Infografikánkon bemutatjuk, hogy mit is jelent a közösségi gazdaság, és mennyire népszerű az
egyes országokban.
Mi a helyzet a munkavállalók jogaival?
Habár az ilyen cégeknek a sofőrök és kiszállítók nem a hagyományos értelemben vett
alkalmazottaik, számos szigorú szabály vonatkozik rájuk, amelyeknek ha nem felelnek meg, a cég
megvonja tőlük a munka lehetőségét.
Az alkalmazotti jogviszony hiányában azonban a cégeknek nem kell biztosítaniuk számukra az
egészségbiztosítást és a minimális szociális jogokat.
A Parlament belső piaci szakbizottságának jelentése hangsúlyozza, hogy az új üzleti modellben
dolgozóknak is garantálni kell a munkavállalók számára biztosított alapvető szociális és
egészségügyi ellátást.

Brüsszel, 2017. április 27.

EP: meg kell védeni a gyermekeket az online elérhető erőszakos
tartalmaktól
A gyerekek közül sokan minden egyes nap órákat töltenek az interneten, így könnyen
beleütközhetnek olyan erőszakos tartalmakba, amelyeket nem kellene látniuk.
A Parlament kulturális szakbizottsága kedden fogadta el az audiovizuális médiaszolgáltatásokra
vonatkozó irányelv frissítését, amelyben prioritásként kezeli a gyermekek védelmét. Hogyan lehet
megvédeni őket online?
„A gyermekek védelme az egyik legfőbb prioritás számunkra. Azt javasoltuk, hogy a televízió
műsoraira vonatkozó néhány szabályt alkalmazzák az internetes szolgáltatásokra is” - mondta az
irányelv reformja kapcsán Sabine Verheyen (néppárti, német) jelentéstevő.

A reformra vonatkozó javaslat egyik fő célja, hogy a videómegosztó oldalak egyszerűsítsék azt a
folyamatot, ahogy a felhasználók jelenthetik az erőszakos tartalmakat, majd a szolgáltatók valóban
töröljék is azokat.
Emellett a gyermekek számára elérhető tévéműsorok és internetes tartalmak környezetében be
kell tiltani a dohánytermékeket, elektronikus cigarettát, vagy alkoholt népszerűsítő hirdetéseket.
További részletek videónkban.

Brüsszel, 2017. április 27.

A szülési szabadság miatt szóltak rá Budapestre
A szülési szabadságról szóló irányelv maradéktalan átültetésére szólította fel az Európai
Bizottság Budapestet. A testület szerint Magyarországon úgy vették át az irányelvet,
hogy az a megengedettnél nagyobb teret nyit például a várandós nők hátrányára a
nemek alapján történő eltérő bánásmód előtt.
Ahogy arról Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke is említést tett a
Magyarországról szerdán az Európai Parlamentben tartott plenáris vitán, a mulasztás a testület
szerint hátrányos megkülönböztetést jelent a munkafeltételeket illetően a várandós vagy szoptató
munkavállalókkal szemben.
Az egyenlő bánásmódról szóló irányelv értelmében az uniós országok csak szigorú feltételek mellett
engedélyezhetnek a nemek alapján való eltérő bánásmódot. A magyar jog azonban a Bizottság
szerint az irányelv által engedélyezettnél jóval tágabb mértékű eltérést állapít meg a nemen
alapuló megkülönböztetés tilalmától. A szülési szabadságról szóló irányelv leszögezi, hogy a
munkaadók kötelesek úgy módosítani a várandós vagy szoptató munkavállalók munkafeltételeit,
hogy azok ne veszélyeztethessék egészségüket vagy biztonságukat. A magyar jog azonban megint
csak Brüsszel véleménye szerint nem rendelkezik e kötelezettségről egyértelműen és általános
érvénnyel.
A Bizottság 2016 szeptemberében felszólító levelet küldött Magyarországnak, de a magyar
hatóságok által adott válasz egyelőre nem oldotta meg sikeresen a két problémát.
A magyar jogszabály a munka jellegétől függően, azzal arányosan lehetőséget ad a nemek közötti
eltérő bánásmódra. Brüsszelben úgy látják, hogy e rendelkezés miatt a munkaadó bizonyos
körülmények között elbocsáthat várandós nőket, vagy diszkriminációt alkalmazhat velük szemben.
A másik kifogás, hogy hazánk a testület szerint nem megfelelően ültette át a
munkakörülményekről szóló uniós jogot, és amiatt fennáll annak a kockázata, hogy a várandós és
szoptató munkavállalók nem megfelelő munkakörülmények közé kerülnek.
A kötelezettségszegési eljárás ezzel a második szakaszba lépett (indoklással ellátott vélemény
kiküldése). Budapestnek két hónapja van az aggályok orvoslására, illetve a Bizottság
meggyőzésére, mielőtt az Európai Bíróság előtt landolhat az ügy.

Brüsszel, 2017. április 27.

Még mindig gubanc van az energiaszabályozással
Az Európai Bizottság csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy maradéktalanul
tegyen eleget a harmadik energiaügyi csomag rendelkezéseinek.

Brüsszel szerint a magyar szabályozás még mindig indokolatlanul korlátozza a piaci szereplőket
azon jogukban, hogy a szabályozó hatóság hálózati díjakat érintő döntéseivel szemben teljes körű
bírósági felülvizsgálatot kérhessenek.
Kiegészítő indoklással ellátott véleményében, ami még mindig a kötelezettségszegési eljárás
második szakaszát jelenti, a Bizottság úgy találta, hogy a magyar energiaszabályozáson tavaly
decemberben eszközölt változtatások még mindig korlátozzák a piaci szereplők ahhoz való jogát,
hogy a nemzeti energiaszabályozó hatóság hálózati tarifákról szóló határozataival szemben a
bíróságon (de legalábbis egy független jogi testületnél) teljes körű felülvizsgálatot kérhessenek.
A Bizottság még 2015 februárjában indított kötelezettségszegési eljárást a magyar energiapiaci
szabályozás több, a harmadik energiaügyi csomaggal ellentétes rendelkezése miatt, majd 2016
decemberében a második szakaszba léptette a procedúrát. A magyar parlament még tavaly
decemberben módosította a hazai szabályozást, ami értesülésünk szerint nagyjából-egészében
megválaszolta Brüsszel aggályait.
Egyetlen kivétellel. Az új szabályozás ugyanis a testület szakértői szerint még mindig nem
biztosítja maradéktalanul az energiapiaci szereplők hatékony jogorvoslathoz való jogát azzal, hogy
túlságosan leszűkítően határozza meg azoknak a kérdéseknek a körét, ahol nincs lehetőség a
szabályozó hatóság hálózati tarifákról szóló döntéseinek a megfellebbezésére.
További problémát jelent forrásaink szerint a törvénynek az a rendelkezése, ami „megakadályozza
a bíróságokat abban, hogy érdemi, tartalmi kérdésekben ítéletet hozhassanak”.
Úgy tudjuk, hogy lényegében már csak ennek a két kérdésnek a rendezése áll az eljárás
lezárásának az útjában. Magyarországnak most újabb két hónapja van arra, hogy válaszoljon a
Bizottság észrevételeire, illetve orvosolja a problémákat.
A Bizottság közleménye emlékeztet rá, hogy a két jogszabály a harmadik energiacsomag részét
képezi, és tartalmazza azokat a kulcsfontosságú jogi rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik az
energiapiacok megfelelő működését. Ezen belül az átviteli hálózatok üzemeltetőinek az
energiatermelőktől és a szolgáltatóktól való szétválasztására, a nemzeti szabályozó hatóságok
függetlenségének és jogköreinek megerősítésére, valamint a fogyasztók számára előnyökkel járó
intézkedésekre vonatkozó szabályozásokat.

Brüsszel, 2017. április 26.

Vita Magyarországról Orbán Viktor miniszterelnökkel
A frakcióvezetők és a képviselők Frans Timmermans-sal, a Bizottság alelnökével és
Orbán Viktor miniszterelnökkel vitatták meg a CEU-t érintő felsőoktatási törvényt, a
menedékkérőkkel és civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályok szigorítását, illetve a
kormány által indított nemzeti konzultációt.
Számos EP képviselő vélekedett úgy, hogy a felsőoktatással kapcsolatos új jogszabály sérti az
akadémiai szabadságot, a civil szervezeteket pedig a kritikus hangok elhallgattatása miatt
támadják. Az EU passzívan figyeli, ahogy a demokrácia fokozatosan leépül Magyarországon mondták más képviselők, akik egyúttal keményebb fellépést sürgettek. Egyes képviselők
védelmükbe vették a magyar kormány intézkedéseit, szerintük ugyanis a civil szervezeteket
szabályozni kell, az oktatás kérdése pedig tagállami hatáskör. Magyarországot azért támadják,
mert nem lelkesedik a multikulturalizmusért és a nyitott határokért - tették hozzá.
Kötelezettségszegési eljárás indul a CEU-t érintő jogszabály miatt, mivel az nem egyeztethető
össze az uniós joggal - jelentette be Frans Timmermans. A Bizottság alelnöke bírálta a magyar
kormányt a nemzeti konzultáció az Unió szándékaival kapcsolatos „hamis vádjai” miatt. A magyar

miniszterelnök szerint alaptalan, hogy kormánya bezárná a CEU-t, a nemzeti konzultáció pedig
szerinte demokratikus eszköz. A civileket érintő törvény amerikai mintára készült, tette hozzá.
„Szeretnénk megreformálni az EU-t, de európai elköteleződésünk megkérdőjelezhetetlen” mondta.
Az alábbi linkekre kattintva a beszédek visszanézhetők:
Frans Timmermans (első rész)
Frans Timmermans (második rész)
Orbán Viktor (első rész)
Orbán Viktor (második rész)
Manfred Weber (EPP, DE)
Gianni Pittella (S&D, IT)
Zdzisław Krasnodebski (ECR, PL)
Guy Verhofstadt (ADLE, BE)
Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE)
Philippe Lamberts (Zöldek, BE)
Nigel Farage (EFDD, UK)
Matteo Salvini (ENF, IT)

Brüsszel, 2017. április 23.

Társadalmi mobilitás
A magyar fiataloknak van a legkevesebb esélyük az EU-ban arra, hogy magasabb
társadalmi státuszt vívjanak ki maguknak, mint a szüleik.
Az unióban a fiatalok jövője előtt sorakozó kérdőjelek egyike, hogy vajon lesz-e esélyük többre
vinni, mint a szüleiknek, éppen úgy, ahogy erre a korábbi generációknak évtizedekig megvolt a
lehetőségük.
Egy friss európai felmérés szerint Magyarország teljesen lemarad, ami a társadalmi mobilitást illeti.
Az Eurofound elsősorban a 2002 és 2010 közötti időszakot vizsgálta, de az elmúlt évek tendenciáit
is tekintetbe vette a szervezet. A vizsgált nyolc évben a magyar férfiak majdnem tíz, a nők 20
százaléka tudott feljebb lépni a társadalmi ranglétrán.
További rossz hír, hogy a középosztály a válság miatt tovább zsugorodott.
Az alábbi táblázat szerint Magyarországon a legkisebb a fiatalok esélye arra, hogy többre vigyék,
mint a szüleik.
Erre az úgy nevezett különbözőségi index mutat rá (a származás és a jelenlegi társadalmi státusz
közötti hézagot vizsgálva), ami mind a nők, mind a férfiak esetében Magyarországon a legkisebb az
EU-ban.

A magyarokat éppen hogy megelőző Bulgária, Egyesült Királyság és Franciaország közül a két
nyugat-európai állam azért végzett hátul, mert ott már lezajlott a modernizáció.

Brüsszel, 2017. április 12.

Az EU-nak morális és politikai kötelessége az ételhulladék csökkentése
Az EU-ban évente 88 millió tonna, vagyis fejenként 173 kilogramm ételhulladék
termelődik, aminek nemcsak gazdasági következményei vannak, de a környezetre is
káros.
A környezetvédelmi szakbizottság kedden fogadott el jelentést arról, hogyan lehet csökkenteni az
ételhulladék mennyiségét. Biljana Borzan (szocialista, horvát) jelentéstevő beszél a részletekről.
Rengetegen éheznek, vagy nem jutnak megfelelő élelemhez világszerte, mégis
mindennap ételhulladék-hegyek keletkeznek. Milyen mennyiségről beszélünk pontosan?
A teljes élelmiszertermelés mintegy harmada pocsékba megy, aminek gazdasági, társadalmi és
környezeti hatásai vannak. Az ételpazarlás és hulladék évente globálisan 940 milliárd dollárnyi
gazdasági kárt okoz, aminek egyik következménye, hogy nagyon sokan nem jutnak megfelelő
élelemhez. Emellett az elpazarolt élelmiszer előállításához értékes erőforrásokat használnak fel.
Mi az oka annak, hogy ilyen nagy mennyiségű ételhulladék keletkezik?
Világszinten eltérő, hogy a folyamat melyik fázisában keletkezik a hulladék, mikor megy kárba az
élelmiszer. Az iparosodott országokban leginkább az utolsó fázisban, az eladás és a fogyasztás
során. A fejlődő országokban azonban inkább a termelés első fázisában, aminek okai főként a
fejlett mezőgazdasági technikák, szállítmányozás, infrastruktúra és tárolási lehetőségek hiánya.
Említette a pazarlás gazdasági és környezeti hatását, pontosan melyek ezek?
A kárba veszett étel kárba veszett vizet, napenergiát, munkát, energiát és más, általában
korlátozottan rendelkezésre álló erőforrásokat is jelent. A szakértők szerint ha a fejlett
országokban a fogyasztás fázisában 30%-kal csökkenteni tudnánk az ételhulladék mennyiségét,
azzal 2030-ra mintegy 400 ezer négyzetkilométer termőföldet takarítanánk meg.
Az ételhulladékok következtében keletkezett költség az EU 28 tagállamában 2012-ben körülbelül
143 milliárd euró volt, aminek kétharmada a háztartásokban keletkezett hulladékból származik.
Ezek szerint Európában sem állunk jól ezen a téren.
Az Európai Uniónak, mint a világ egyik leggazdagabb és legsikeresebb közösségének, morális és
politikai kötelezettsége, hogy csökkentse az ételhulladék mennyiségét.
Az EU-ban évente 88 millió tonna, vagyis fejenként 173 kilogramm ételhulladék termelődik.
Miközben az EU-ban az élelmiszerek 20%-a a szemétben végzi, mintegy 55 millió ember számára
probléma, hogy minden másnap megfelelő élelemhez jusson. Ez megengedhetetlen és
fenntarthatatlan helyzet.
Hogyan javíthatnak az EU és a tagállamok a helyzeten?
A termelői és fogyasztói lánc minden lépcsőjén keletkezik ételhulladék. Jelenleg 52 különböző uniós
szabály létezik, amelyek pozitív vagy negatív hatással vannak az ételhulladékok keletkezésére:
olyan egységes, az ételhulladékra, a biztonságos élelmiszerekre és tájékoztatásra vonatkozó
jogszabályra van szükségünk, amely EU-s és tagállami szinten is érvényesül és figyelembe veszi a
gazdasági, kutatást és innovációt érintő, környezeti, mezőgazdasági, oktatási és szociális
tényezőket is.
Mit tehetünk mi, egyéni szinten, hogy csökkentsük az ételhulladék mennyiségét?
A becslések szerint az ételhulladék 53%-a a háztartásokban keletkezik, ezért a tájékoztatás és
oktatás ezen a téren elképesztően fontos azért, hogy csökkenjen ez az arány. Az Eurobarometer

felmérése szerint az európaiak több mint háromnegyede gondolja úgy, hogy a fogyasztóknak nagy
szerepük van az ételek pazarlásában. Meg kell tervezni a bevásárlást, nem szabad felesleges
dolgokat venni, az új dolgokat hátra kell tenni a hűtőpolcon és fel kell használni, vagy le kell
fagyasztani, ami megmaradt.
Csupán az európaiak fele tudja, hogy mi a különbség a „felhasználható” és a „minőségét megőrzi”
jelölések és dátumok között: ne dobjuk ki azonnal az ételeket a „minőségét megőrzi” dátum
lejártakor, hiszen még ezután is használhatóak, néha hetekig is.
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Harc a félretájékoztatás és az álhírek ellen a közösségi oldalakon
Álhírek és gyűlöletbeszéd: hogyan vívjuk meg az online háborút?
Az álhírek problémája nem új keletű, de a közösségi médiának köszönhetően mára sokkal
gyorsabban terjednek. Az európaiak csaknem fele, a magyarok pedig több, mint fele elsősorban a
közösségi média oldalain követi a híreket és továbbítja azokat - általában anélkül, hogy
leellenőrizné a forrásukat. Ez különösen nagy probléma a politikai propaganda és a gyűlöletbeszéd
esetében, amely komoly fenyegetést jelent a társadalomra, így a Parlament szerint az EU-nak
hatékonyabban kell fellépnie ez ellen.
„Fake news”, vagyis az álhírek
A valódi hírnek tűnő félretájékoztatás és álhírek célja, hogy manipulálják az olvasókat - hamis
információt terjesztenek például politikai céllal. A jelenség nem új keletű, de a közösségi médiának
köszönhetően mára vírusszerűen is terjedhet az interneten - a felmérések szerint tízből hat hírt
anélkül osztanak meg, hogy elolvasnák őket.
Az amerikai elnökválasztás utolsó három hónapjában a Facebookon a vírusként terjedő álhírekre
háromszor annyian kattintottak, mint a valódi hírekre (álhír volt például az is, hogy a Pápa Donald
Trump elnökségét támogatta).
Sokat érő kattintások
Az álhírek terjesztésének egyik gyakori módja a „clickbait”, vagy a szenzációhajhász,
figyelemfelkeltő szalagcímek, amelyek célja, hogy minél több felhasználó kattintson az oldalra, ami
így több pénzt keres a hirdetésekkel.
A másik gyakori jelenség a félretájékoztatás, vagy félrevezetés, amikor azért hozzák létre az adott
cikket, videót, vagy fotót, hogy egy bizonyos irányba tereljék az olvasókat. A fő cél ilyenkor
általában, hogy aláássák a politikai ellenfelek kampányát, és államok, de nem állami szervezetek is
használják. Az előbbire példa Oroszország Ukrajna ellen folytatott információs háborúja.
Mit lehet tenni az EP-képviselők szerint?
Az önkéntes szabályozást kell előmozdítani, vagy töröltetni kell a tartalmakat és bírságot kell
kiszabni? Esetleg az a fontos, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogyan tegyenek
különbséget a valódi és a hamis hírforrások között?
A múlt heti plenáris ülésen kiderült, hogy nincs egyetértés a képviselők között a kérdésben.
„A cenzúra nem jelent megoldást, ha a jogszabályok betartását online is biztosítani szeretnénk” mondta Marietje Schaake (liberális, holland).
Andrew Lewer (konzervatív-reformer) rámutatott: „Ki mondja meg, hogy mi számít
gyűlöletbeszédnek?”, majd hozzátette, hogy habár a gyűlöletbeszéd elleni harc jól hangzik,
megfelelő odafigyelés nélkül könnyen átcsaphat cenzúrába.
Tanja Fajon (szocialista, szlovén) támogatta a Bizottság etikai kódexre tett javaslatát, amelyet az
online gyűlöletbeszéd megakadályozására állított össze, de az EP-képviselő szerint konkrét jogi
szabályozás is szükséges. Tanja Fajon szerint bírságot kellene kiszabni azok ellen az oldalak, vagy
szolgáltatók ellen, amelyek nem tudják megakadályozni az álhírek, vagy illegális tartalmak

terjedését. „Az illemkódex fontos lépés, de az önkéntes szabályok nem elegendők” - erősítette meg
Josef Weidenholzer (szocialista, osztrák).
Monika Hohlmeier (néppárti, német) is a megfelelő jogi keretet hiányolta: „Létezik a szólás
szabadsága, de az alternatív tények nem léteznek, csak tények vannak. Kulcsfontosságú, hogy
uniós szinten szabályozzuk a kérdést, így hatékonyan reagálhatunk probléma esetén”.
Martina Michels (baloldali, német) szerint azonban a jogi szabályozás önmagában nem oldja meg a
problémát: „Ha a gyűlöletbeszéd vagy a populizmus gyökereire tekintünk, láthatjuk, hogy ezek
nem az internetről származnak (...), megtalálhatóak magában a társadalomban is, ez pedig nem
változik meg magától”.
Julia Reda (zöldpárti, német) is egyetértett abban, hogy a csupán a technológiára alapozott
megoldás nem lehet célravezető: „Semmilyen technológia nem képes arra, hogy bonyolult
döntéseket hozva megállapítsa, mi számít gyűlöletbeszédnek”. Az EP-képviselő szerint a megfelelő
jogi szabályozás mellett felhasználóbarát intézkedéseket is kell hozzni, például meg kell könnyíteni
a gyűlöletbeszéd, vagy illegális tartalmak bejelentését.
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Az igazságszolgáltatás függetlenségét is féltik Brüsszelben
Számos ismérv, főleg a hatékonyság alapján európai összehasonlításban megállja helyét
a magyar igazságügyi rendszer az Európai Bizottság által hétfőn közzétett igazságügyi
eredménytábla tanúsága szerint.
A pénzmosásra vonatkozó bírósági eljárások átlagos időtartama viszont messze nálunk a
leghosszabb az EU-ban. Az igazságügyi biztos szerint az igazságszolgáltatás függetlensége miatt is
van ok az aggodalomra.
Sorrendben ötödik alkalommal tette közzé hétfőn a tagállami igazságügyi rendszerek
teljesítményének összehasonlítását megkönnyítő eredménytábláját az Európai Bizottság. Az
igazságügyi rendszereket most már 55 szempont alapján mérlegre helyező eredménytábla a
hatékonyságra, a minőségre és a függetlenségre koncentrál.
Az előző évekhez hasonlóan a magyar bírósági rendszer több hatékonysági mutatót tekintve is a jól
teljesítők közé tartozik. A polgári, kereskedelmi, közigazgatási és egyéb eljárások megoldásához
szükséges idő hossza alapján például Magyarország a 6-ik helyet foglalja el, a függőben lévő
polgári, kereskedelmi és közigazgatási ügyek számát tekintve pedig a 3-ik.
A fogyasztóvédelmi panaszokra indult bírósági eljárások lefolytatásának átlagos
időtartama is az egyik legrövidebb Magyarországon.
Egy területen ugyanakkor kirívóan sokáig tart első fokon a bírósági ügyek lezárása. A pénzmosási
ügyekről van szó, ahol az első fokú bírósági eljárások lezárásának átlagos időtartama 1100 nap. Ez
nagyon magas arány, mert még az utánunk következő Lettországban is kevesebb mint 800,
Olaszországban pedig valamivel több, mint 600 napot vesz ez igénybe.
Vera Jourová, az EU igazságügyi biztosa három fő okot nevezett meg, amelyek miatt szerinte a
pénzmosási ügyek kivizsgálása ilyen hosszúra nyúlik egyes tagországokban.
Az első a tagállami eljárások nehézkessége (ezzel összefüggésben rámutatott, hogy az EU-nak
ezen a téren nincsenek hatáskörei). A második ok a kapacitások hiánya. Emlékeztetett rá, hogy a
tagállamok fele az elmúlt években növelte a pénzmosási ügyek elbírálásához szükséges
kapacitásokat, többek között a bírák számának növelése révén. Végül a modern információs
technológiák használatának a hiánya is elnyújthatja az ilyen ügyek elbírálását – vélekedett a cseh
nemzetiségű biztos.

Magyarország máskülönben a 100 ezer főre jutó bírák számában (30) az első ötbe tartozik az EUban.
Egy picikét csökkent az előző évhez képest hazánkban azoknak az állampolgároknak az aránya,
akik szerint a bíróságok és a bírák függetlensége terén jónak, vagy nagyon jónak látják a
helyzetet. Igaz, azoknak az aránya is csökkent, akik szerint ennek éppen az ellenkezője igaz.
Viszont nőtt azoknak az aránya, akik nem tudtak állást foglalni a kérdésben.
Összességében nyolc olyan uniós tagállam is van, ahol a lakosság kevésbé érzi függetlennek a
bíróságokat és a bírákat, mint Magyarországon. Az EU igazságügyi biztosának szavai szerint a
Bizottságnak mégis vannak aggodalmai az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban.
Miként a legtöbb országban, Magyarországon is a kormány és a politikusok nyomásgyakorlását
nevezték az első számú oknak azok, akik a bíróságok függetlenségének hiányát vélelmezik.

Brüsszel, 2017. április 10.

Ne küljenek vissza menekülteket Magyarországra
Az Európai Unió után az Ensz is bírálja a magyarországi migrációellenes politikát.
Az Ensz menekültügyi ügynöksége arra kérte az Európai Unió tagállamait, hogy ne küldjenek vissza
menedékkérőket Magyarországra.
A múlt hónapban elfogadott jogszabály értelmében ugyanis őrizetbe kell venni a migránsokat,
akiket szögesdróttal elzárt táborokba zártak. A nemzetközi szervezet szerint a törvény rontott a
menedékkérők már így aggasztó helyzetén.
Az Ensz szerint Brüsszelnek Magyarország esetében fel kellene függesztenie a dublini
menekülttranszferek alkalmazását. Elvileg a menedékkérelmeket ott kellene elbírálni, ahol az
emberek belépnek az unió területére.

Brüsszel, 2017. április 07.

Szigorúbban kell ellenőrizni az autók károsanyag-kibocsátási tesztjeit
Új szabályok a további kibocsátási botrányok megakadályozásáért
A legtöbb tagállam és az Európai Bizottság is hibázott, amikor nem akadályozta meg, hogy az
autógyártók csaljanak a károsanyag-kibocsátási tesztek során - mondja az EP
vizsgálóbizottságának jelentése, amelyet kedden fogadott el a Parlament. A képviselők számos
javaslatot tesznek, hogy garantálják: a laboratóriumi mérések eredménye a jövőben jobban
megfelel a valóságnak.
Mi a probléma a dízelautók károsanyag-kibocsátásával?
A légszennyezés évente több mint 400 ezer korai elhalálozást okoz Európában. A mérgező
nitrogén-dioxidot is magában foglaló nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásáért elsősorban a dízelautók
a felelősek, ezért világszerte és az EU-ban is szabályozzák a kibocsátott káros anyagok
határértékét, valamint a mérésüket.
Óriási port kavart, amikor 2015-ben kiderült, hogy a Volkswagen-csoport szoftveres manipulációval
csökkentette az autói nitrogén-oxid kibocsátását a laboratóriumi tesztek során, így fény derült arra,

hogy a valós közúti károsanyag-kibocsátás a laboratóriumban mért eredmények többszöröse is
lehet.
A Parlament ezt követően állított fel vizsgálóbizottságot azzal a céllal, hogy kiderítse, hogy
megsértették-e a gépjárműgyártók a kibocsátásmérés tesztelésére vonatkozó EU-s szabályokat. A
bizottság azt is vizsgálta, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok részéről történt-e mulasztás
az EU-s szabályok betartása terén.
Javítani kell a mérések hatékonyságán
A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérést vizsgáló bizottság kedden
elfogadott jelentése kimondja, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok egy évtizede tudják,
hogy a tesztmérések eredménye és a tényleges nitrogén-oxid kibocsátás lényegesen eltérnek
egymástól, mégsem léptek fel a levegőminőség és közegészségügy védelmében.
„A tagállamok nagyon erőtlenül alkalmazták az európai törvényeket. Inkább az egyes országok
autóipari érdekeit tartották szem előtt, semmint az állampolgáraik érdekeit és a levegő minőségét”
- mondta Gerben-Jan Gerbrandy témafelelős.
Az EP-képviselők jelentésükben azt kérik, hogy az EU haladéktalanul fogadja el a valós vezetési
feltételek melletti kibocsátásról szóló törvénycsomagot, amelynek a vezetési körülmények széles
skáláját és bizonyos fokú kiszámíthatatlanságot kell tartalmaznia a csalásra alkalmas eszközök
kiszűrésére. A képviselők szerint emellett az autógyáraknak pénzbeli kártérítést kellene
fizetniük a fogyasztóknak.
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Hulladék újrahasznosítás – európai pénzből
Egy európai lakosra két tonna építőipari hulladékot termel az ágazat évente Európában. Hogyan
lesz a hulladékból erőforrás? Milyen új üzleti modelleket teremt a körkörös gazdaság?
Szlovániába utaztunk jó példáért.
A Rebirth nevű projekt 2014-ben zárult. Egy rendkívül sikeres tájékoztató és figyelemfelhívó
konferenciasorozatról van szó, amely megértette a szlovén építőipari vállalkozók egy részével,
hogyan lehet újrahasznosítani az építőipari és bontási hulladékot, és még keresni is rajta.
ADVERTISING
Körkörös üzleti modellek az építőiparban
Egy európai lakosra két tonna építőipari hulladékot termel az ágazat évente Európában, és ez a
szám növekszik.
Egy új, nem kötelező EU-protokol leírja, hogyan érdemes újrahasznosítani az építési és bontási
hulladékot.
Szlovéniában a 2014-ben lezárult Rebirth projekt célja az volt, hogy az építőipar szereplői tisztában
legyenek a hulladékfeldolgozásban rejlő lehetőségekkel és az ehhez igényelhető EU-s
támogatásokkal.
Magát a Rebirth projektet is egy EU-alap, a LIFEtámogatta. A 25 éves LIFE program forrásaira idén
áprilistól szeptemberig lehet jelentkezni.

Az unió építőiparában a hulladék jelentős része újrahasznosítható lenne. Ez azért is nagyon fontos,
mert 2020-ig 70%-os újrafelhasználási rátát kell elérnünk az építési és bontási hulladék esetében.
Mely termékeket lehet hatékonyan újrafeldolgozni? Miért fontos, hogy erre az építkezéshez közel
kerüljön sor? Mibe kerül ez? A Rebirth projekt keretében nagyjából száz szlovén vállalkozó vett
részt konferenciákon és bemutatókon, amelyek megadták a választ ezekre a kérdésekre.
A Rebirth- projektet részben egy európai környezetvédelmi alap, a “LIFE”:
http://ec.europa.eu/environment/life finanszírozta, amelyhez idén szeptemberig lehet jelentkezni
támogatásért, hiszen nagyjából három és fél milliárd euró forrást helyez ki 2020-ig. A támogatást
elsősorban az új európai építési és bontási hulladékkezelési protokollban foglaltak teljesítésére
adják.
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VW-botrány: meg kell előzni a csalásokat
„Az EP a további csalások elkerülésére a tesztek uniós felülvizsgálatát akarják elérni." ©AP
Images/European Union-EP
Az Európai Bizottság és a tagállamok egy évtizede tudják, hogy a tesztmérések eredménye és a
tényleges nitrogén-oxid kibocsátás lényegesen eltérnek egymástól, mégsem léptek fel a
levegőminőség és közegészségügy védelmében. A kedden elfogadott bizottsági ajánlás szerint
sürgősen javítani kell az új autókkal kapcsolatos teszteken és ellenőrzéseken. A típus
jóváhagyással kapcsolatos másik szavazáson a képviselők környezetvédelmi és biztonsági
szabályokon szigorítottak.
Az ajánlások a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel kapcsolatban létrehozott
vizsgálóbizottság (EMIS) februári zárójelentésén alapulnak. A vizsgálóbizottság szerint a Bizottság
és a tagállamok egy évtizede tudják, hogy a tesztmérések eredménye és a tényleges nitrogén-oxid
kibocsátás lényegesen eltérnek egymástól, mégsem léptek fel megfelelően a levegőminőség és
közegészségügy védelmében.
Egyetlen uniós vagy tagállami hatóság sem keresett kiiktató eszközöket és rendszerint csak
sztenderd típus jóváhagyási vizsgálatot végeztek. A Bizottság annak ellenére sem kezdeményezett
további műszaki vagy jogi vizsgálatot, hogy tudatában volt a gyártók által alkalmazott jogellenes
gyakorlatoknak. A Bizottság az eset kivizsgálását a tagállamok kizárólagos feladatának tartotta és
nem tett további intézkedéseket, a tagállamok pedig sem pénzügyi, sem jogi szankciókat nem
alkalmaztak, illetve az autók visszahívására sem került sor.
Ajánlások
a levegő minőségére vonatkozó jogszabályokért és a szennyezőanyag-kibocsátás okaival foglalkozó
szakpolitikákért egyetlen biztos feleljen;
haladéktalanul fogadják el a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásról szóló törvénycsomagot,
amelynek a vezetési körülmények széles skáláját és bizonyos fokú kiszámíthatatlanságot kell
tartalmaznia a csalásra alkalmas eszközök kiszűrésére;
az autógyárak a fogyasztóknak pénzbeli kártérítési kellene fizetnie;
azonnal el kell fogadni a típus jóváhagyásról és piacfelügyeletéről szóló rendeletre irányuló
javaslatot
A típusjóváhagyás reformja a további botrányok megelőzésére

A képviselők megszavazták a típusjóváhagyás reformját célzó javaslatok kiegészítését is, amelyek
célja az, hogy a forgalomba kerülést felügyelő nemzeti hatóságok és műszaki állomások
eredményesebb munkát végezzenek. Szigorúbb tesztekre van szükség, a Bizottságnak pedig
nagyobb rálátást kell biztosítani a nemzeti hatóságok munkájára. A tagállamoknak az előző évben
piacra kerülő autóknak legalább 20%-át rendszeresen ellenőriznie kell, a csaláson kapott gyártókat
pedig autónként 30ezer euróra kell büntetni - olvasható a javaslatban. A befolyt összeget a
piacfelügyelet megerősítésére és környezetvédelmi célokra kellene fordítani.

Brüsszel, 2017. március 31.

Európai-amerikai kereskedelmi háború fenyeget?
Az Egyesült Államok megemelheti az ikonikus európai termékek importvámját, ezzel válaszolva
arra, hogy az EU megtiltotta a hormonokkal kezelt amerikai marhahús behozatalát.
Az amerikai vámlistára kerülhet a pármai sonkától az San Pellegrino ásványvízen át a Vespa
robogóig bármi. Az olasz ipari miniszter aggodalmát fejezte ki, szerinte egy kereskedelmi háború
nem csak a gazdaságaikra veszélyes, de a globalizációt irányító szabályrendszerre nézve is.
Az európai acélipar szintén érintett. A német külügyminiszter szerint az EU-nak fontolóra kellene
vennie, hogy panaszt tegyen a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO), mert a Trump-kormányzat
azt készíti elő, hogy jogtalan piaci versenyelőnyhöz juttassa az amerikai cégeket.

Brüsszel, 2017. március 30.

Óriásüzlet leállítását kérik aktivisták
A környezetvédők azt szeretnék, ha az Európai Unió megakadályozná a Bayer és a Monsanto
összeolvadását.
A létrejövő óriáscég szerintük lényegében monopóliumot élvezne a vetőmagok és a rovarírtók
piacán is. Ezért Brüsszelben tüntettek.
- Úgy gondoljuk, hogy ezek a cégek már így is mérgező hatással vannak az élelmiszeriparra. Ha
engedélyezik az összeolvadást, az szerintünk felér egy pokolban kötött házassággal. Ez rossz lesz a
termelőknek, rossz lesz a fogyasztóknak és a természetnek is. Az Európai Bizottságnak meg kell
állítania az összeolvadást – mondta egy aktivista.
A petíciót 200 civil szervezet írta alá.
A két cég azzal érvel, az összeolvadás több milliárd eurós befektetést és többezer új munkahelyet
hozna létre.
A Monsantot rendszeresen bírálják zöld szervezetek a génmódosított termékek forgalmazása miatt.

Brüsszel, 2017. március 28.

Újra kevesebb európai hal meg az utakon

A z EU a legfrissebb baleseti statisztikákból önbizalmat merítve új sebességfokozatra
kívánja kapcsolni a halálos közúti balesetek tíz év alatt felére történő csökkentését célzó
küzdelmét.
Átmeneti stagnálást követően 2016-ban uniós szinten újra sikerült 2 százalékkal csökkenteni a
közúti balesetekben elhunytak számát az Európai Unióban. Tavaly 25.500-an vesztették életüket
Európa útjain, 2015-höz képest hatszázzal, 2006-hoz képest pedig 6.000 fővel kevesebben. Az
ezredforduló óta 600 ezer európai hunyt el közúti balesetben.
Hat év alatt 19 százalékkal több emberéletet sikerült megkímélni az Európai Unióban, ami bár
biztató eredmény, ám a halállal végződő közúti balesetek számának 2010 és 2020 közötti
megfelezésére irányuló cél elérésétől még így is jócskán messze jár az EU.
Az Európai Bizottság kedden és szerdán egy nagyszabású közlekedésbiztonsági konferencián
mutatta be az EU soros elnökségét ellátó Málta fővárosában a legfrissebb közúti baleseti
statisztikákat.
A legrosszabb mutatókkal rendelkező uniós tagállamokban, mint Bulgáriában és Romániában még
mindig háromszor nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki a közlekedés során elveszíti az
életét, mint Svédországban, Hollandiában vagy Nagy-Britanniában.
Bár Magyarország az elmúlt hat évben szinte pontosan az uniós átlaggal (19%) összhangban, 18
százalékkal szorította vissza a halálos kimenetelű közúti balesetek számát, a 2016-os egymillió főre
jutó 62 fős halálozási statisztika még mindig a kifejezetten magasak közé tartozik az Európai
Unióban.
Uniós átlagban 2016-ban minden egymillió lakosra 50 halálos közlekedési áldozat jutott. Ezzel a
statisztikával az európai közutak messze a legbiztonságosabbnak számítanak a világon, ahol
átlagban egymillió lakosra 174 halálos baleset jut.
„Nem a számokat tartom a legnyugtalanítóbbnak, hanem a kioltott emberéleteket és a családokat,
akiknek együtt kell élniük a tragédiával. Csak ma 70 embert fog halálos baleset érni Európa útjain,
és ennek az ötszöröse lesz azoknak a száma, akiket súlyos baleset ér majd” - mutatott rá újságírók
előtt Violeta Bulc, az Európai Bizottság közlekedésért felelős tagja.
A lassú javulás ellenére Bulc szavakban még mindig elérhetőnek tartja azt a célkitűzést, miszerint
2050-re egyetlen embernek sem szabadna életét veszítenie közúti balesetekben az EU-ban.
Meglehet, az áldozatmentes közlekedés irreális célkitűzésnek tűnik, a szlovén nemzetiségű biztos
szerint mégis számottevő javulást lehet elérni akkor, ha a tagállamok egyszerre három területen
fokozzák az erőfeszítéseket. Ezek: a közúti (és különösen a városi) közlekedés magasabb
színvonalú megszervezése, kedvező változások elérése a humán tényező magatartásában, és a
technológiai fejlődés.
Utóbbinak köszönhetően Violeta Bulc várakozásai szerint már 2030-ra általánossá válik majd az
autónom vezetés, ami még nem jelenti az emberi tényező kikapcsolását, hanem egy interaktív
együttműködést a számítógépes technológia és a járművek sofőrjei között. A nem is olyan távoli
jövőben a vezetők például már nem csak saját járművükkel, hanem az általuk használt utakkal is
kommunikálni fognak, legyen szó az útburkolatról vagy az autópályák mentén kihelyezett útjelző
rendszerekről.
Az autópályák még mindig a legbiztonságosabbak közé tartoznak. A tavaly az Unióban
bekövetkezett halálos balesetek mindössze 8 százaléka történt autópályán, miközben 55
százalékuk a településeket összekötő vidéki közúti hálózaton, 37 százalékuk pedig a városi
közlekedésben.
A halálos balesetekben elhunytak 46 százaléka gépkocsiban (autón vagy éppen buszon) vesztette
az életét. Minden ötödik halálos balesetnek gyalogos volt az áldozata, de a motorosok (14%) és a
kerékpárosok (8%) is a legveszélyeztetettebbek közé tartoznak.

A sebesség, az alkohol, illetve a drogfogyasztás és a biztonsági öv használatának
elmulasztása a három vezető ok a halálos közúti balesetekben. Bulc évente csak az EU-ban 100
milliárd euróra becsüli a közúti szerencsétlenségek által okozott költségeket.
Viszonylag új, ám annál gyorsabban terjedő rizikófaktor a mobiltelefonon történő kommunikálás a
volánnál. Bár a közvetlenül erre visszavezethető baleseteket nehéz számszerűsíteni, szakemberek
szerint egyre súlyosabb problémáról van szó. „A mobilos szövegküldés a 21-ik század ittas
vezetése” - mondta Antonio Avenoso, az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) ügyvezető
igazgatója. Avenoso szerint külön kihívást jelent az, hogy a vezetés közben történő mobilozás
társadalmi elfogadottsága az ittas vezetéssel szemben meglehetősen nagy.
Az EU-ban jelenleg mindössze három országban nem megengedett egyáltalán alkoholt inni vezetés
közben, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában. Máshol különböző limitek vannak. A
legmagasabb Máltán és Nagy-Britanniában, ahol egy liter vérben 0,8 gramm a megengedett szint.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ebben a két országban a viszonylag megengedő szabályozás
ellenére sem nagy a halálos kimenetelű balesetek száma.
Egyesek szerint az EU egyenesen téves úton jár, amikor a sebességtúllépésre vagy az alkoholos
befolyásoltság alatt történő vezetésre koncentrál ahelyett, hogy – szerintük – a tényleges kiváltó
okokra fókuszálna. Walter Hagleitner, az ADAS tanácsadó cégtől lapunknak úgy vélekedett, hogy a
valódi probléma nem a szeszes italfogyasztás, hanem a balesetek túlnyomó többsége a
figyelmetlenség vagy a rossz helyzetfelismerésre vezethető vissza. Ha ugyanis valaki egy-két sör
elfogyasztása után 50-nel elüt a zebrán egy járókelőt, amikor a megengedett sebesség 70
kilométer/óra, akkor az formailag nem követ el szabálysértést, mégis megbüntetik.
Hagleitner szerint, ameddig az illetékesek nem az aktív balesetmegelőző technológiák (baleseti
vészjelzők, járókelők veszélyes jelenlétét sípoló hanggal előre jelző stb) nagyüzemi kereskedelmi
forgalomba hozása helyett másra koncentrálnak, addig nem fognak érdemi javulást elérni. Ahhoz,
hogy minden új személyautót ilyen rendszerekkel lássanak el, 18 évre lenne szükség – jegyezte
meg.
„Egyetlen pillanatra sem hiszek ebben az érvelésben” - reagált erre a felvetésre az Európai
Közlekedésbiztonsági Tanács ügyvezető igazgatója.
A jövő kérdései közé tartozik, hogy milyen hatást gyakorol majd a közlekedésbiztonságra az
autonóm, majd később a vezető nélküli gépkocsik elterjedése. A szakértők véleménye erről is
megoszlik. Abban azonban egyetértenek, hogy számos tényezőt figyelembe kell venni. Egy éles
helyzetben például egy ember mindig döntést hozhat arról, hogy a falnak vezeti-e az autót, vagy
elüt egy járókelőt. De vajon a számítógép-vezérelt autónak ki mondja meg, mit tegyen ilyenkor, és
főleg, kié lesz a jogi felelősség. Ezen, akárcsak tengernyi más kérdésen még jó ideig rágódni
fognak az illetékesek.

Brüsszel, 2017. március 25.

Az energiaátállás és Magyarország két választása
A hazai energiaellátásban a paksi atomerőmű bővítése után több mint 60 százalékban az
atomenergiára építő kormányzati tervek eltérnek attól a többségi európai trendtől, ami
az energetikai átállásban a fokról-fokra olcsóbbá váló megújuló energiák agresszív
ütemű növelésében és a nagyobb rugalmasságban látja a jövőt – mutattak rá energetikai
szakértők a Millenium Intézet által rendezett kerekasztal-beszélgetésen.
Magyarország a többségi európai iránytól eltérve a paksi beruházással a nukleáris energiát
részesítette előnyben a megújuló energiaforrásokkal szemben az alacsony szénkibocsátású

gazdaságra való áttérésben – mutattak rá energiaügyi szakértők. A vitára a kormány képviselőit is
meghívták, de ők végül lemondták a részvételt.
Felsmann Balázs, a REKK kutató főmunkatársa emlékeztetett rá, hogy az EU prioritási listáján a
karbonsemleges gazdaságra való áttérésben a megújuló energiaforrásoké az első, az atomenergiáé
a második, a földgázé a harmadik és a fokozatosan kivezetendő fosszilis energiahordozóké (szén és
lignit) az utolsó hely.
Magyarország esetében azonban az elemzők szerint egyértelműen felcserélődik a sorrend, miután a
kormány két új, egyenként 1200 megawattos teljesítményű reaktorral kívánja helyettesíteni 2037
után az időközben leálló Paks 1 erőmű áramtermelését.
A panelbeszélgetés több résztvevője is egyetértett azonban abban, hogy az energiapiacokon
végbemenő rendkívül gyors változások miatt célszerűbb lett volna még néhány évet várni a
döntéssel, és nyitva hagyni a kaput egy diverzifikáltabb, a földgáznak vagy a megújulóknak az
energiamérlegben nagyobb részarányt biztosító energiaátállás előtt.
Horváth Ágnes, a MOL vezető közgazdásza arra hívta fel a figyelmet, hogy bármelyik
energiaforrásra is szavazott volna a kormány, „mindegyik megoldásnak jelentősek lettek volna a
költségvetési terhei”. Hangsúlyozta, hogy a földgázt – amelynek hazai infrastruktúrája különösen
jól ki van építve – a megújulóknál sokkal versenyképesebb és rugalmasabb alternatívának tartja az
átmenetben.
A megújulókkal szemben elsősorban az új német energiapolitika, az Energiewende apropóján
gyakran felhozzák, hogy nem csak ingadozóak, de a bevezetésük is temérdek pénzébe került az
adófizetőknek.
Felsmann Balázs és Munkácsy Béla, az ELTE adjunktusa azonban több olyan szempontra is felhívta
a figyelmet, amelyek árnyalják ezt a képet. Munkácsy a Magyarországhoz hasonló
energiaszerkezettel (az atomenergia az áramtermelés körülbelül 40%-át adja) rendelkező Svájcot
hozta fel példaként, ahol kiszámolták, hogy a nukleáris energia környezetterhelése 17 százalék,
azaz nem lehet csupán a CO2-kibocsátás alapján mérni. Arra is rámutatott, hogy az EU-ban 2000
és 2016 között létrehozott áramtermelő-kapacitások nagy része szél- és naperőmű volt, a nukleáris
energia részesedése viszont elhanyagolható.
Rendkívül gyors a technológiai fejlődés a megújulóknál, és „ha nem ismerjük fel az innovációban
rejlő lehetőségeket, akkor le fogunk maradni” – tette hozzá.
A REKK szakértője az innováció „számlájára” írja azt is, hogy a szélenergia átlagos árszintje 2008
és 2016 között 20 százalékkal, a napenergiáé 75 százalékkal, az energiatárolásé pedig 60
százalékkal csökkent. Arra is kitért, hogy a tendereken a megújulókból származó villamos áram
elfogadott átlagára kevesebb mint két év alatt 90 euró/Mwh-ról 65,8MWh-ra csökkent. Eközben a
brit Hinkley Point atomerőmű esetében 110 euró ez az ár. És a folyamat valószínűleg nem áll meg,
mert – mint fogalmazott - „a kutatók a modellezés során nem képesek kezelni az innováció
sebességét”. Az EU tervei szerint 2030-ban uniós szinten a villamos áram 50 százalékát
megújulókból kellene előállítani.
Felsmann arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország – noha önellátó áramból – a kedvezőbb
árak miatt a felhasznált villamos energia 30 százalékát jelenleg is importálja. Pedig a nukleáris
energia fogyasztásban képviselt részaránya alapján a 4-5-ik helyen áll Európában. Érvelése szerint
ez a helyzet később, Paks 2 működése idején is fennállhat, ugyanis „a piacot a kereskedelem
működteti. Attól veszik az áramot, aki a legolcsóbban adja”. „A kormányok hatása ilyen
körülmények között nagyon korlátozott az áramkereskedelemre” - tette hozzá.
Felsmann Balázs úgy véli, hogy a rugalmasság szerepe fel fog értékelődni a következő években a
villamos áram termelésében és a piacán. És ebben meglátása szerint a nukleáris energiában rejlő
lehetőségek sokkal korlátozottabbak.

A szakértők után az ellenzéki pártok is kifejtették véleményüket az energiaellátás jövője és a paksi
beruházás kérdésében. Az MSZP szerint „fel kell mondani az Orbán-Putyin paktumot”, és egy
széleskörű társadalmi vitát követően népszavazást kell tartani a paksi bővítés kérdésében. Tóth
Bertalan, a párt parlamenti frakcióvezetője és szakpolitikusa szerint az Európai Bizottság állami
támogatás ügyében hozott döntése kerek-perec kimondja, hogy nem önfenntartó beruházásról van
szó. A párt úgy véli, hogy ma Magyarországon csökkenteni kellene az energiahordozók árát és a
rezsicsökkentés helyett vissza kell térni a sávos rendszerhez, más szóval az igazságos
árcsökkentéshez.

Brüsszel, 2017. március 24.

Hatvan éves a Római Szerződés és az Európai Unió
Hatvan éve írta alá a Római Szerződést a hat alapító ország, létrehozva a közös piacot és
így a mai Európai Unió elődjét.
A szerződéssel Európa írott történelmének leghosszabb békeidőszaka köszöntött be,
megteremtette a jólét és a stabilitás feltételeit, és máig biztosítja a személyek, az áruk és a
szolgáltatások szabad mozgását. Március 25-én számos EP-képviselő részt vesz az évforduló
alkalmából szervezett rendezvényen Rómában, ahol Európa vezetői egyben az Unió jövőjét is
megvitatják.
A Római Szerződéseket 1957. március 25-én írta alá Belgium, Franciaország, Németország,
Olaszország, Luxembourg és Hollandia képviselője. Két külön egyezményben megállapodtak az
Európai Gazdasági Közösség (Római Szerződés) és az atomenergiai együttműködés (Euratom)
létrehozásában.
A vámok eltörlésén alapuló szoros gazdasági szövetség, valamint a személyek, áruk, tőke és
szolgáltatások szabad mozgása olyan sikeres együttműködéshez vezetett, amihez egyre több
ország akart csatlakozni a következő években. Ahogy egyre bővült a csatlakozó országok köre, úgy
bővült az Unió hatásköre is. Az eredeti szerződést számos alkalommal módosították, mára pedig az
Európai Unió működéséről szóló szerződés váltott fel.
Múltról és jövőről egyeztetnek a vezetők Rómában
Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke, a frakciók vezetői, parlamenti alelnökök és questorok
utaznak Rómába a 60. évforduló alkalmából szervezett rendezvényre és megbeszélésekre. Az EU
vezetői közös nyilatkozatot tesznek.
A jubileum jó alkalmat ad arra, hogy az EP-képviselők minél több fórumon megvitassák az EU
eddigi eredményeit és válaszokat keressenek a jövő kihívásaira.
A Parlament februárban három, az EU jövőjével foglalkozó állásfoglalást fogadott el, amelyben a
képviselők kifejtik, min változtatnának a jövőben ahhoz, hogy az EU sikeresen kezelje a
nehézségeit. Márciusban a Bizottság által felvázolt, az EU jövőjére vonatkozó 5
forgatókönyvet vitatták meg, amelyek között szerepel a közös piachoz történő visszalépés és az
integráció szorosabbra fűzése is.
A hét végén pedig az EP elnöke, a frakciók elnökei és az uniós tagállamok vezetői tovább folytatják
az egyeztetéseket arról, hogy merre haladjon tovább az európai integráció.
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Jobb munkakörülményeket kérnek az EP-képviselők a ruhaiparban
dolgozóknak
Csaknem négy éve, hogy összedőlt a Rana Plaza ruhagyár Bangladesben, 1100 ember halálát
okozva. A gyár az általunk jól ismert nagy márkáknak készített ruhákat, amelyeket mi olcsón
megvásárolhatunk Európában.
Az alacsony ár azonban sokszor a gyárakban dolgozók alacsony keresetével és életszínvonalával
jár. A fejlesztési szakbizottság ezért kötelező szabályokat vezetne be a gyártók számára, amelyek
garantálják többek között az egészségügyi és emberi jogi minimumokat a munkavállalóknak.
A textilipar globálisan mintegy 75 millió embernek ad munkát, Ázsia azonban olcsó munkaerejével
és alacsony áraival a legnagyobb textilexportőr a világon. Az EU textil-és ruhaimportjának több
mint 70%-a Ázsiából érkezik.
Az alacsony árak és a minél rövidebb szállítási idő azonban a másik oldalon sokszor a dolgozók
már-már veszélyes munkakörülményeivel járnak.
A Rana Plaza ruhagyár tragédiája 2013-ban rámutatott, hogy milyen nagy a baj a textiliparban
dolgozók körülményeivel és számos kezdeményezést indított el uniós és nemzeti szinten, főként
önkéntes alapokon.
A Parlament fejlesztési szakbizottsága március 21-én fogadott el egy saját kezdeményezésű
jelentést a témában. Ebben arra kéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy új szabályra, amely
kötelezi a gyártókat, hogy megfelelő gondossággal járjanak el a gyártási folyamat során. Ide
tartozik például, hogy a cégek ellenőrzik, hogy a folyamat minden lépcsője megfelel az OECD
ajánlásainak és az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi sztenderdeknek.
„Ha nem teszünk egyértelművé egy kötelező keretet, meghatározva azt, hogyan működhetnek
ezek a vállalkozások ha hagyjuk, hogy ez egy önkéntes kötelezettség legyen, akkor soha nem
fogunk valódi elköteleződést látni az emberi jogok, munkajogok és társadalmi jogok tiszteletben
tartásának területén” - mondta Lola Sánchez Caldentey (baloldali, spanyol) témafelelős.
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Szigorúbb szabályok a válságövezetekből származó ásványok importjára
Az ónt, tantált, volfrámot és aranyat sokszor használják a high-tech termékek, autók és
okostelefonok készítéséhez - kevesen tudják azonban, hogy kitermelésük és illegális
kereskedelmük hozzájárul fegyveres csoportok finanszírozásához. A Parlament a
márciusi plenáris ülésen új szabályokat fogadott el, amelyek megfelelő gondosságot
várnak el az importőröktől a forrásaik ellenőrzése során, hogy megakadályozzák, hogy a
pénzek fegyveres csoportokhoz kerüljenek.
„Az Európai Parlament jogos és igen fontos célja, hogy megszűnjön a kapcsolat az iparunk számára
igen fontos ásványok kereskedelme és a konfliktusok finanszírozása között” - magyarázta Iuliu
Winkler témafelelős az EP fő célját a konfliktusból származó ásványkincsek szabályozása kapcsán.
A szabályozás kiterjed az ónt, tantált, volfrámot és aranyat termelő, konfliktusos és nagy
kockázatú területekre világszerte. Ilyen például a Kongói Demokratikus Köztársaság és az afrikai
Nagy-tavak térsége.
Az ásványkincseket főként a high-tech termékek előállításhoz, az űrtechnológiában, az
autóiparban, elektronikai iparban, csomagolástechnikában, világítástechnikában és az
ékszeriparban használják.

A Parlament 2015 júliusa folytat tárgyalásokat a Bizottság és a Tanács képviselőivel, így sikerült
elérnie, hogy a konfliktusos övezetekből származó ásványkincsek behozatalánál a cégek megfelelő
gondossággal ellenőrizzék az ásványok forrását. Ez alól csupán a kis mennyiséget importáló cégek,
a fogorvosok és ékszerészek mentesülnek. Az EP-képviselők azt is elérték, hogy a cégeknek ne
csak akkor kelljen lefolytatniuk az ellenőrzést, ha az ásványkincsek származási országa érintett a
konfliktusban, hanem akkor is, ha konfliktusos ország szolgál tranzitországként a behozatalhoz,
vagy ha a kereskedő megbízhatatlannak bizonyul.
„Célunk az, hogy az egész lánc tisztaságát biztosíthassuk, így a hatás továbbgyűrűzik „lefelé”, a
lánc végén álló vállalatokig is” - hangsúlyozta Maria Arena témafelelős.
A kötelező ellenőrzésre vonatkozó szabályozás 2021. január 1-jétől lép életbe és a tagállamok
felelősségeként határozza meg, hogy biztosítsák, a cégek megfelelő gondossággal végzik el az
ellenőrzéseket.

Strasbourg, 2017. március 17.

Strasbourgban történt: élelmiszer-ellenőrzések, Északi-sark,
hulladékkezelés
A keményebb élelmiszer-ellenőrzésekről, az abortuszra vonatkozó amerikai általános
tilalomról, a körkörös gazdaság ösztönzéséről és az összehangolt, uniós északisarkvidéki politikáról is vitáztak az EP-képviselők a márciusi strasbourgi plenáris ülésen.
Terítéken volt a nemek közötti egyenlőség is, az EP elnöke pedig büntetést szabott ki
egy független, lengyel képviselőre a nőkre tett sértő megjegyzései miatt.
2030-ra az újrahasznosítás arányát a mai 44-ról 70%-ra kell emelni - kérték az EP-képviselők egy
szerdán elfogadott jogszabály-tervezetben, amiről a Parlament és a Tanács most kezdenek
tárgyalni. Magyarországon 2014-ben átlagosan 385kg/fő kommunális hulladék termelődött,
amelynek mindössze 31%-át hasznosították újra, vagy komposztálták. Infografikánkon bemutatjuk
a fontosabb adatokat.
Sokat kell még tenni ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlőség megvalósuljon. Az EP kedden
elfogadottállásfoglalásában kiemeli, hogy jelentős a különbség a nők és férfiak fizetésében, amit
mielőbb fel kell számolni. A plenáris ülésen Janusz Korwin-Mikke független, lengyel EPképviselőre büntetést szabott ki az EP a nőkre tett sértő megjegyzései miatt.
A részvényeseknek nagyobb szerepük lesz a vállalatirányításban, például az igazgatók fizetése
tekintetében, valamint könnyebb lesz beazonosítani a cégvezetőket és részvényeseket az új
szabályok szerint, amelyeketkedden fogadott el a Parlament.
Az élelmiszer-ellenőrzések szigorítását, az ételek jobb nyomon-követhetőségét, a hamisítás
visszaszorítását és a fogyasztói bizalom helyreállítását célozzák az új szabályok, amelyeket szerdán
fogadott el a Parlament.
Az Északi-sarkvidékre vonatkozó új integrált uniós szakpolitikát vitatta meg az EP a szerda esti
plenáris ülésen. Az EP-képviselők az Északi-sark egyedi és sérülékeny ökoszisztémájának védelmét
sürgették, és arra kérték a tagállamokat, hogy törekedjenek az északi-sarkvidéki olaj- és
földgázkitermelés jövőbeli teljes betiltására.
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E-demokrácia az EU-ban: lehetőségek és kihívások
Az emberek 80%-a internetezett legalább heti egyszer tavaly az Eurostat adatai szerint.
Online olvassuk a híreket és tartjuk a kapcsolatot az ismerőseinkkel, de vajon készek
vagyunk a hivatalos ügyeinket is teljes mértékben az interneten keresztül intézni?
Megkönnyítené a kapcsolatot a döntéshozókkal, képviselőkkel? Eléggé biztonságos az
ügyintézés online?
Az e-demokrácia lehetőségeiről és veszélyeiről vitáztak az EP-képviselők
Többek között Franciaországban, Németországban és Hollandiában is tartanak nemzeti
választásokat idén, így az interneten történő szavazás és ennek biztonsági kérdései is előtérbe
kerültek az EU-ban. Hollandiában a március15-i választások kapcsán a kormány úgy döntött, hogy
a potenciális veszélyek miatt csak személyesen, papíron lehet szavazni, holott 2007-ig használtak
gépeket is a szavazóhelyiségekben, ami azonban könnyen manipulálhatónak bizonyult.
Ezzel szemben Észtországban például 2005 óta rendszeresen élnek az e-szavazás lehetőségével, és
a tapasztalat pozitív, az online szavazás biztonságos.
Az észt példával élve az Európai Parlament jelentéstervezetében rámutat, hogy annak érdekében,
hogy más tagállamokban is sikeres legyen az e-szavazás bevezetése, biztosítani kell a teljes
népesség tényleges részvételét. A képviselők hangsúlyozzák, hogy a biztonságos, nagy sebességű
internetkapcsolatok, és az elektronikus személyazonossággal kapcsolatos biztonságos online
infrastruktúra is fontos előfeltételei az e-szavazás sikerességének.
E-demokrácia, e-kormányzat, e-kormányzás
A Parlament jelentésében a hagyományos demokrácia információs és kommunikációs technológiai
eszközökkel való támogatásaként és fellendítéseként határozza meg az e-demokrácia előnyeit,
amely így kiegészítheti és megerősítheti a demokratikus folyamatokat (például az e-kormányzat, ekormányzás, e-mérlegelés, e-részvétel és e-szavazás útján).
A jelentés kitér az e-kormányzat és az e-kormányzás fogalmára és ösztönzésére is. Az ekormányzat a digitális technológiák közszférában való használatára utal, különösen az elektronikus
tájékoztatásra, illetve az állami hatóságok elektronikus szolgáltatásaira (például a gyorshajtási
bírság kifizetése).
Az e-kormányzás ezzel szemben az infokommunikációs technológiák használatával olyan
csatornákat hozna létre, amelyek lehetővé teszik, hogy az érintett felek véleményt mondhassanak
a kormány politikatervezési folyamatairól (például elektronikus nyilvános konzultációk révén arról,
hogy meg kell-e változtatni a sebességhatárt).
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Az Északi-sarknak feszültségmentes területnek kell maradnia

Mivel járhat az északi-sarki jégtakaró olvadása?
Az Északi-sarkvidékre vonatkozó új integrált uniós szakpolitikát vitatja meg az EP plenáris ülésen.
A klímaváltozás káros hatásai hatványozottan érezhetőek az Északi-sarkon, amelynek
jégtakarójából mintegy 280 milliárd tonna olvad el évente. Az éghajlatváltozás azonban csak egy a
kezelendő feladatok közül: ha megközelíthetővé válik a sarkvidék, az kérdéseket vet fel a
természetes erőforrások kiaknázása, a kereskedelmi útvonalak, a turizmus és a terület katonai
ellenőrzése kapcsán.
Az EP-képviselők szerdán vitáznak, csütörtökön pedig szavaznak arról a jelentésről, amely az
Északi-sarkvidék egyedi és sérülékeny ökoszisztémájának védelmét sürgeti, és arra kéri a
tagállamokat, hogy törekedjenek az északi-sarkvidéki olaj- és földgázkitermelés jövőbeli teljes
betiltására.
Az északi-tengeri jég 1981 óta jelentősen zsugorodik, a nyaranta jelen lévő tengeri jég mennyisége
35 év alatt több mint 40%-kal csökkent. A sarkvidékek olvadó jégtakarója a becslések szerint
várhatóan mintegy 50 cm-rel emeli a tengerszintet a 21. század végéig.
Az olvadás azonban nemcsak környezeti hatásokkal jár: könnyebb hozzáférést biztosít az olaj- és
gázmezőkhöz, elérhetővé teszi a sarkvidéket a turisták számára és új útvonalakat nyithat meg az
Európa és Ázsia közötti tengeri kereskedelem számára. Az EP-képviselők egyik legfőbb aggodalma
azonban a terület katonai ellenőrzése és az orosz katonai jelenlét, amely feszültségeket szülhet az
államok között.

Brüsszel, 2017. március 14.

Hulladék: több újrahasznosítást, kisebb szeméthegyeket akar az EP
2030-ra az újrahasznosítás arányát a mai 44-ról 70%-ra kell emelni olvasható egy
jogszabály-tervezetben, amiről a Parlament és a Tanács most kezdenek tárgyalni. A
képviselők a nagy környezeti terhet jelentő hulladéklerakók arányát 5%-ra, az
ételhulladék arányát felére csökkentenék.
A 2014-es statisztikák alapján Európában a kommunális hulladék 44%-át komposztálják vagy
újrahasznosítják. Ez az arány 2004-ben még csak 31% volt, és 2020-ra kell elérnie az 50%-ot.
"A következő tizenöt évben a nyersanyagok iránti igény a kétszeresére fog nőni, ezt a trendet
pedig csak akkor lehet megfordítani, ha áttérünk a körkörös gazdasági modellre, ahol a szemét
nem probléma, hanem erőforrás. Egyedül ez képes a fenntarthatóságot a növekedéssel összhangba
hozni" - mondta Simona Bonafè (S&D, Olaszország) jelentéstevő.
Kommunális és csomagolási hulladék
A képviselők szerint 2030-ra a kommunális hulladék (ideértve a háztartások és kisvállalkozások
szemetét) 70%-át kellene újrahasznosítani vagy előkészíteni újrahasználatra (ezt ellenőrzést,
tisztítást vagy javítást jelent). A Bizottság eredetileg 65%-os arányt javasolt. A papír, karton,
műanyag üveg, fém, fa csomagoló anyagok tekintetében a Parlament 80%-os arányt javasol.
Lerakók
A hulladéklerakókban tárolt szemét arányát a tervezet 2030-ra 10%-ra csökkentené, de a
képviselők ezt megfeleznék. Azon országok számára viszont, amelyek 2013-ban a hulladék több
mint 65%-át még lerakókba küldték, az EP 5 évvel meghosszabbítaná a céldátumot.
Magyarországon az Eurostat adatai szerint az éves szemét 57%-a kerül lerakóba és 31%-ot
komposztálnak vagy újrahasznosítanak.

Ételhulladék
Az EU-ban évente 89 millió tonna ételhulladék termelődik, ami fejenként 189 kilogrammot jelent.
Az EP javaslata szerint a pazarlást 2025 30%-kal, 2030-ra 50%-kal kellene csökkenteni. Hasonló
arányokat javasol a Parlament a tengeri hulladék kapcsán is.
Háttér
2014-ben Ausztria, Belgium, Dánia, Németország, Hollandia és Svédország gyakorlatilag
semmilyen kommunális hulladékot nem küldött lerakókba, Ciprus, Horvátország, Görögország,
Lettország és Málta még mindig a kommunális hullafék háromnegyedét így tárolja. Az európai
hulladékkezelés az elmúlt évtizedekben fejlődött, de a kommunális hulladék harmada még mindig
lerakókba kerül és az újrahasznosítási arány kevesebb, mint ötven százalék - a tagállamok között
pedig óriási szórás van. A hulladékkezelés javítása jótékony hatással lenne a klímára, az
egészségre és a gazdaságra is. A Bizottság a körforgásos gazdaság elősegítése érdekében négy
törvényjavaslattal állt elő.

2017. március 14.

Ismét Bécs a legélhetőbb város
A világ egyik legnagyobb HR-tanácsadó cége minden évben nyilvánosságra hozza életminőségindexét, amelynek részeként azt is listázzák, mely városokban a legbiztonságosabb élni.
A személyes biztonságot vizsgáló – sokak szerint egyébként a legátfogóbb – listán szerepet játszik
a városok kapcsolata más országokkal, a belső stabilitás, a bűnözés mértéke és a bűnüldözés.
Olyan szempontokat is figyelembe vesznek, mint a város közlekedése, az oktatási, kulturális és
egészségügyi szolgáltatásai, közbiztonsága és környezetvédelmi helyzete.
Az idei listán 231 város szerepel: az olyan globális központok, mint London, Párizs, Tokió vagy New
York nem is kerültek be az első harmincba, sőt, jóval lemaradtak a nagyobb német, kanadai,
skandináv, ausztrál és új-zélandi települések mögött.
Az első tízben többek között Zürich, Auckland, München, Vancouver és Frankfurt is bekerült.
Budapest a 78. helyen végzett – ezzel egyet csúszott vissza tavaly óta.
Tavaly a legveszélyesebb európai város Ukrajna fővárosa, Kijev lett. A felmérések szerint Kijevben
rengeteg a lopás, a rongálás, gyakoriak az erőszakos tiltakozások, amelyekben több százan
sérülnek meg, illetve halottakat hagynak maguk után.
Idén egyebek mellett Brazzaville, Damaszkusz, Port au Prince szerepelnek a sereghajtók között, a
sort az iraki főváros zárja.
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Hulladékgazdálkodás az EU-ban

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó négy törvényjavaslatról szavaz a Parlament a keddi
plenáris ülésen. A tervek elsősorban a háztartások és a kisvállalkozások
hulladéktermelésére vonatkoznak, amelyek együtt az összes hulladék 8%-át teszik ki az
EU-ban.
A javaslatok fontos lépést jelentenek a körkörös gazdaság felé vezető úton, és leginkább az
újrahasznosítás arányának növelését és a hulladéklerakók használatának csökkentését érintik.
Ellentétben a kitermelni-felhasználni-kidobni logikával, a körkörös gazdaságban a termékek nem
csak egyszeri használatra készülnének, így növeli azok élethosszát.
Magyarországon 2014-ben átlagosan 385kg/fő kommunális hulladék termelődött, amelynek
mindössze 31%-át hasznosították újra, vagy komposztálták. Ahogy infografikán is látszik, ezzel
hazánk elmarad az uniós átlagtól (44%).
A hulladékkezelés legolcsóbb formája a hulladéklerakás, amely azonban a legkárosabb mód is mind
a környezet, mind az emberi egészség szempontjából. Ezért fontos, hogy a települések fokozatosan
csökkentsék és más módon kezeljék a hulladékot: égetéssel, felújítással, javítással, vagy
újrahasznosítással.
Ha egy ország kevesebbet használja a hulladéklerakókat, akkor általában nagyobb arányban
hasznosítja újra a szemetet, és annál közelebb áll a körkörös gazdaság modelljéhez.
Az Európai Bizottság mostani javaslatai szerint a kommunális hulladékok 65%-át kellene
újrahasznosítani 2030-ra, a településeknek pedig 10%-ra kell csökkenteniük a hulladéklerakást.
A Parlament azonban ennél is ambiciózusabb számokat javasol: 70%-ot kell újrahasznosítani, a
hulladéklerakók használatát pedig 5%-ra csökkentsék a települések.
Az EP-képviselők a keddi plenáris ülésen vitatják meg a Bizottság alábbi területekre vonatkozó
négy törvényjavaslatát:
Elhasználódott járművek, hulladékelemek és akkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus
berendezések hulladékai
Hulladéklerakók
Hulladékok
Csomagolás és csomagolási hulladék

Brüsszel, 2017. március 8.

Késnek a repülők

Tavaly a tízmillió európai repülőútból minden tizedik legalább fél órás késést szenvedett. Ez nem
csak az utasok baja: a légitársaságoknak, a légi irányítóknak és a környezetnek is rossz. Mit lehet
tenni azért, hogy a helyzet javuljon?
Rossz időjárás, sztrájkok, műszaki problémák, kapacitáshiány a reptereken – sok oka lehet, hogy
miért késik egy repülőjárat.
- Ott van a legtöbb késés, ahol a repülőtér maximális kihasználtsággal működik – mondta a
Thomas Cook Airlines tapasztalt pilótája, Andrew Thorington. – Itt elég egy kis csúszás, a
dominóhatás miatt ez minden légitársaságot érinteni fog, nem csak minket.

A technikai problémákat a lépgitársaságok alapos vizsgálatokkal minimalizálhatják, de sok késési
okra nincs ráhatásuk. Ezek kiküszöbölése csapatmunkát igényel a többi szereplővel.
- Késések mindig lesznek – szögezte le a Thomas Cook Airlines tervezési menedzsere, Chris
Woodland. – Az a kérdés, hogyan, milyen eszközökkel kezeljük őket. Közvetlen kapcsolatban állunk
az Eurocontrollal, tudunk velük egyeztetni a nagyobb késésekkel kapcsolatban. Olyan eszközöket
fejlesztettünk ki, amelyekkel a csoporton belül és más légitársaságok gépei között is lehetővé
teszik a helyek cseréjét, így a hálózat kapacitásait nem vesztegetjük el.
- Szorosan együttműködünk a légitársaságokkal – magyarázta Bryan Flynn, az Eurocontrol
teljesítési, előrejelzési és közkapcsolati egységének munkatársa, ők mit tesznek a jó ügy
érdekében. – Ha kisebb fennakadást tapasztalnak a beszállásnál az egyik járatukon, akkor kérhetik
felszállásra rendelkezésre álló idő meghosszabbítását. A mi szerepünk az, hogy a repülőterek
tartani tudják az időrendjüket és az utasok is időben odaérjenek a célállomásra.
Az Eurocontrol azon is őrködik, hogy a légi közlekedés környezeti ártalmait minimalizálja. Ehhez a
leggyorsabb és a legkevesebb üzemanyagot használó útvonalakat kell megtalálni.
- Fontos tartani egyfajta minőségi szintet, mert végső soron az a fontos, hogy a kliens meg legyen
velünk elégedve, és visszajöjjön – mondta Thorington.
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A pálmaolaj fenntartható termelését kéri az EP
Európa pálmaolaj-éhségének csökkentése
A pálmaolaj olcsó összetevőül szolgál a bioüzemenyagok előállításához, valamint a kozmetikai- és
élelmiszeripar számára, ezért egyre több ültetvényt hoznak létre világszerte. Ehhez azonban irtják
az erdőket és dzsungeleket és számos faj természetes élőhelyét veszélyeztetik.
A Parlament környezetvédelmi szakbizottsága csütörtökön szavaz jelentéstervezetéről, amelyben
arra kéri a Bizottságot, hogy fokozatosan számolja fel a pálmaolaj használatát a bioüzemanyagok
előállításához.
Miért probléma a pálmaolaj iránti növekvő kereslet?
A pálmaolaj iránt kereslet a becslések szerint 2050-re megduplázódik. Termeléséhez Indonéziában,
Malajziában és más ázsiai, afrikai és latin-amerikai országokban folyamatosan új ültetvényeket
létesítenek, amihez azonban irtják az erdőket és dzsungeleket.
A Föld felszínének 7%-át borító értékes trópusi ökoszisztémák egyre nagyobb nyomásnak vannak
kitéve az erdőirtás, és a pálmaolaj-ültetvények létesítése miatt. Emellett az esőerdő mint
természetes élőhely felszámolása számos faj túlélését veszélyezteti.
Számos termékben feleslegesen használják
A pálmaolaj ma számos termékben megtalálható, például margarinokban, chipsekben,
kozmetikumokban és tisztítószerekben. A 2014-ben az Európába importált pálmaolaj 45%-át
azonban a közlekedésben, üzemanyagként használták fel.
Kateřina Konečná (baloldali, cseh) témafelelős szerint az EU a világ egyik legnagyobb pálmaolajfogyasztója, ugyanakkor igyekszik fontos szerepet játszani a fogyasztás korlátozásában.
Az EP álláspontja

A környezetvédelmi szakbizottság március 9-én vitázik és szavaz Kateřina Konečná
jelentéstervezetéről. Ebben az EP-képviselők többek között arra kérik a Bizottságot, hogy növelje
meg az erdőirtással közvetlenül összefüggésbe hozható pálmaolajra kivetett behozatali vámokat,
valamint sürgesse a pálmaolaj biodízel-összetevőként való használatának legkésőbb 2020-ig
történő fokozatos felszámolását.
A képviselők emellett felszólítják a Bizottságot, hogy a termékeken elhelyezett konkrét jelölés
segítségével biztosítsa a fogyasztók tájékoztatását arról, hogy az adott termék előállítása nem
kapcsolódik erdőirtáshoz.
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Mehet az állami támogatás Paksnak
Az Európai Bizottság hétfőn jóváhagyta a Paks II atomerőmű-beruházáshoz nyújtandó állami
támogatást, miután Magyarországtól megfelelő garanciákat kapott arra vonatkozóan, hogy a
tranzakció csak a minimális és elfogadható mértékben torzítja majd a piaci versenyt. A döntéssel
elvileg a paksi „kirakójáték” összes építőkockája a helyére került.
Brüsszel ezzel hivatalosan is kimondta azt, hogy a két új paksi reaktor megépítéséhez nyújtott
pénzügyi támogatás állami támogatást tartalmaz.
„Magyarország a Paks II atomerőmű megépítése mellett döntött, és ehhez az uniós szerződések
alapján joga van. A Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az állami támogatás következtében
az energiapiacon jelentkező versenytorzulás a lehető legkisebb mértékű legyen. Vizsgálatunk során
a magyar kormány jelentős kötelezettségeket vállalt, ami lehetővé tette a Bizottság számára a
beruházás jóváhagyását az uniós állami támogatási szabályok alapján” - kommentálta a döntést
Margrethe Vestager, az EU versenypolitikáért felelős biztosa.
A magyar kormány hosszú időn keresztül kitartott amellett, hogy nincs szó állami támogatásról,
mert az állam a magánberuházókhoz hasonló feltételek mellett nyújt kölcsönt a projekthez.
Brüsszel azonban kezdettől fogva úgy vélte, hogy jelen esetben állami támogatás forog fenn, és
vizsgálata annak megállapítására irányult, hogy vajon magánberuházók hasonló körülmények és
megtérülési ráta mellett belefognának egy ilyen beruházásba. „Azt látjuk mindenhol Európában,
hogy a tagállamok állami támogatást kénytelenek nyújtani a nukleáris projektekhez, mert a piac
egyszerűen nem képes a költségeket fedezni” - mutatott rá egy nevének mellőzését kérő szakértő.
A Bizottság állami támogatási vizsgálata végül megállapította, hogy a magyar állam a beruházással
összefüggésben a magánberuházók számára elfogadható mértéknél alacsonyabb megtérülési rátát
fogad el. A beruházás tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének
(1) bekezdése értelmében állami támogatást tartalmaz. Az említett szabályok szerint az állami
támogatás akkor hagyható jóvá, ha a kitűzött célokra korlátozódik és azokkal arányos.
Magyarország a testület szerint bizonyította, hogy az intézkedés nem okoz indokolatlan torzulást a
magyar energiapiacon. A kormány a Bizottság megfogalmazása szerint „több jelentős
kötelezettséget vállalt” a verseny potenciális torzulásainak korlátozása érdekében. Ezek a
következők:
a) A Paks II működése túlkompenzációjának elkerülése érdekében az új atomerőmű által elért
esetleges nyereség kizárólag Magyarország befektetésének megtérítésére, vagy a Paks II normál
üzemeltetési költségeinek fedezésére fordítható. A nyereség további termelési kapacitás
megépítésébe, vagy megvásárlásába történő visszaforgatása nem lehetséges.
b) A piaci koncentráció megelőzése érdekében Paks II funkcionálisan és jogilag független lesz a
paksi atomerőmű üzemeltetőjétől (jelenleg a Magyar Villamos Művek Zrt.) és annak bármilyen

esetleges jogutódjától vagy más állami tulajdonú energetikai vállalatoktól. (Ezt a feltételt, vagyis a
cég szétválasztását a magyar fél már az előzetes támogatási vizsgálat során teljesítette a Bizottság
szerint).
c) A piaci likviditás biztosítása érdekében a Paks II teljes villamosenergia-termelésének legalább
30%-át nyílt villamosenergia-tőzsdén értékesíti majd. A Paks II a teljes villamosenergiatermelésének fennmaradó részét objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes módon, árverések
útján fogja értékesíteni.
A fentiek alapján a Bizottság az uniós állami támogatási szabályok értelmében jóváhagyta az
intézkedést, mivel megítélése szerint a támogatás összege a kitűzött célok eléréséhez szükséges
mértéket nem haladja meg és azokkal arányos, míg az állami támogatásból eredő versenytorzulást
minimálisra mérséklik.
A Paks ügyében folytatott állami támogatási vizsgálat tanulságait meghúzva egy forrás két fontos
mozzanatot emelt ki. Egy: a Bizottság vizsgálata átláthatóságot teremtett a nukleáris költségek
körül. Kettő: orvosolta azokat az aggodalmakat, amelyek a beruházás kapcsán a horizontális (MVM
piaci részesedése) és vertikális piaci koncentráció (a megtermelt áram rendelkezésre állása a piaci
szolgáltatók számára) túlzott mértéke miatt felmerült.
Források a belföldi piacra gyakorolt hatásban látják a fő különbséget a brit Hinkley Point
atomerőmű-beruházáshoz és a Paks II-höz nyújtandó állami támogatások között. Jelesül abban,
hogy a brit villamos áram piac sokkal kevésbé volt koncentrált, mint a magyar.
Az uniós versenyhatóság az állami támogatás regionális piaci versenyre gyakorolt hatását is
megvizsgálta, de nem talált érzékelhető versenytorzító hatásokat. Ismeretes, hogy az osztrák
kormány erre a szempontra hivatkozva ígérte korábban, hogy jóváhagyás esetén megtámadja az
Európai Bíróságon a Bizottság döntését. Ha így lesz, akkor Brüsszelnek kell megvédenie Paks II
állami támogatását a bíróságon.
Az a tény, hogy Oroszország 10 milliárd eurós kölcsönt nyújt Magyarországnak a két reaktor
megépítéséhez, nem játszott szerepet a vizsgálatban – erősítették meg a Bizottságnál.
Az állami támogatásról szóló döntéssel a paksi puzzle valamennyi eleme (Euratom-szerződés,
nukleáris üzemanyag, környezetvédelem, közbeszerzés és állami támogatás) a helyére került.
Elvileg tehát elhárultak az akadályok a projekt végrehajtásának megkezdése előtt.
Egy közvetlenül nem ide tartozó dosszié még nyitva van. A Bizottság néhány hete ún.
adminisztratív levélben kritizálta meg a tavaly decemberben módosított magyar atomtörvényt a
nukleáris szabályozó hatóság függetlenségének korlátozása miatt. Brüsszelben úgy tudják, hogy a
törvénymódosítás szövege elkészült (ezt az Euratom-szerződés értelmében előzetes
véleményezésre el kell küldeni a Bizottságnak), és már csak idő kérdése, mikor kerül a parlament
elé szavazásra a jogszabály.
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Keveset mozognak a magyarok
Az európai országok lakóinak mintegy fele, 48,8 százaléka egyáltalán nem sportol – ez derül ki az
Eurostat 2014-es évre vonatkozó adataiból.
Az Európai Unió luxemburgi székhelyű statisztikai hivatala, az Eurostat minden évben elkészíti az
európai emberek átlagos sportolási idejéről szóló statisztikáját. A legújabb jelentés szerint egyre
rosszabb a helyzet.

A kontinensen csak minden második ember mozog rendszeresen. A számokat böngészve, egy-egy
országnál lesújtó képet kapunk. Törökországban például a lakosság 88,2 százaléka egyáltalán nem
mozog. Romániában a helyiek 84,4 százalékára, míg Bulgáriában 82,7 százalékára érvényes
ugyanez.
A jelentés alapján az északi országokban lakók a legaktívabbak. Az izlandiak, a dánok, a finnek, a
norvégok és a svédek. Az osztrákok is sokat sportolnak, a lakosság csaknem 30 százaléka több
mint öt órát izzasztja magát egy héten.
Mi a helyzet a magyarokkal?
A magyar lakosság 43,4 százaléka egyáltalán nem sportol, 27,9 százaléka pedig mozog
ugyan rendszeresen, de hetente csak kevesebbet mint két és fél órát.
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Még várat magára a digitális áttörés Magyarországon
Magyarország uniós összesítésben a 21-ik helyen áll a tagállamok digitális gazdasági és társadalmi
fejlettségét mérő 2017-es mutató szerint, amit pénteken tettek közzé Brüsszelben. A magyarok
használják a legnagyobb arányban a közösségi hálózatokat, de a digitális technológiák kevéssé
vannak jelen az üzleti szektorban, a digitális közszolgáltatások fejlettségi szintjét illetően pedig az
utolsó előtti helyet foglaljuk el.
Magyarország 2016-hoz képest egy helyet rontott, és jelenleg a 21-ik helyet foglalja el abban az
uniós rangsorban, ami a gazdaság és a társadalom digitális fejlettsége alapján hasonlítja össze a
tagállamok teljesítményét.
Az Európai Bizottság pénteken hozta nyilvánosságra 2017. évi digitális gazdasági és társadalmi
fejlettséget mérő eredménytábláját, ami öt fő mutató (összekapcsoltság, humán tőke,
internethasználat, a digitális technológia alkalmazása és a digitális közszolgáltatások) alapján
osztályozza és rangsorolja az EU 28 tagállamát. Magyarország ebben a friss kimutatásban a 21-ik
helyet foglalja el, csupán Ciprust, Lengyelországot, Horvátországot, Olaszországot, Görögországot,
Bulgáriát és Romániát maga mögé utasítva.
A listavezető Dánia, Finnország, Svédország és Hollandia ezzel szemben nem csak az európai, de a
világranglista élén is áll, lehagyva Dél-Koreát, Japánt, az USA-t és másokat.
Ha az egyes területeket vesszük, Magyarország az internethasználat terén érte el a legelőkelőbb,
12-ik helyezést. A közösségi oldalak használatában Európa bajnokok vagyunk: egyetlen uniós
tagállamban sem szörfözik a lakosság olyan nagy aránya (83%) az interneten, mint nálunk. A
magyarok a legfalánkabb internetes hírfogyasztók közé is tartoznak (88 százalékuk tájékozódik
hírekről a világhálón, ami az 5-ik legmagasabb adat az EU-ban). Zenét, videót és különböző
játékokat is nagy arányban hallgatnak, illetve néznek az interneten a magyarok (81%). Ezzel
szemben nagyon kevesen (44%) bankolnak és vásárolnak (48%) interneten, legalábbis jócskán
elmaradnak az uniós átlagtól.
Az összekapcsoltság terén mind a kínálati, mind a keresleti oldalon előrelépést lát az Európai
Bizottság Magyarországon, amit a 14-ik hely is jelez (az előző évi 16-tal szemben). A háztartások
következő generációs lefedettsége átlag feletti, 81 százalékos. A nagy sebességű (30
megabájt/másodperc) szélessávra a használók 55 százaléka fizetett elő, ami a tizedik legmagasabb
szám az EU-ban. A háztartások 92 százalékának van hozzáférése a 4G-hez (az uniós átlag 84%),
és a vezetékes szélessávhoz való hozzáférés ára is a legkedvezőbbek között van az Unióban. A
mobiltelefonos szélessávú hozzáférés tekintetében az utolsó, 28-ik helyen állunk. Van ugyan némi
javulás 2016-hoz képest, de nem elég gyors a Bizottság szerint.

Ami a humán tőkét illeti, az eredménytábla jelentős növekedést regisztrált 2015 és 2016 között az
internetet használók számában és arányában (a lakosság 78% használ internetet). Ugyanakkor a
lakosságnak körülbelül csak a fele sajátította el legalább a digitális alapképességeket.
Összességében a humán tőke szempontjából a 18-ik helyen áll Magyarország az uniós rangsorban.
A digitális technológiák alkalmazása (integrálása) terén már sokkal kevésbé biztató a helyzet. Itt
csak a 24-ik helyet foglaljuk el a rangsorban. Miközben több magyar üzleti vállalkozás használja a
közösségi médiát, az elektronikus számlázást, a felhőt vagy az elektronikus kereskedelmet, a
Bizottság úgy látja, hogy az üzleti szféra más országokkal összevetve kevésbé használja ki a
digitális technológia által nyújtott lehetőségeket.
A cégek mindössze 13 százaléka használja a közösségi médiát, 8 százalékuk állt át az elektronikus
számlázásra, a kkv-k 12 százaléka folytat online értékesítést, és mindössze 4,5 százalékuk
értékesít online a határokon túl.
Valamennyi digitális mutató közül azonban a digitális közszolgáltatások területén a leggyengébb a
magyar teljesítmény – az előző évi 24-ik helyről idén a 27-ik helyre csúsztunk vissza. Brüsszel lát
ugyan bizonyos javulást a közszolgáltatások online nyújtásának terén, de ez még mindig elmarad
az uniós átlagtól. Tavaly például az internetet használóknak mindössze a 30 százaléka használta az
elektronikus kormányzat szolgáltatásait.
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Megfizethetőbb gyógyszereket akar az EP
Az elmúlt évtizedek gyógyszerár emelkedése oly mértékű volt, hogy sok uniós
állampolgár már nem vagy alig tudja megfizetni ezeket és a nemzeti
társadalombiztosítási rendszerek fenntarthatósága is veszélybe került.
A magán és közérdek egyensúlya érdekében jobban nyomon követhetővé kéne tenni a kutatásfejlesztési és marketing költségeket valamint az állami támogatásokat.
“Az állami egészségügy fontos része az európai identitásnak. A gyógyszerekhez való hozzáférést
garantálni kell, ehhez pedig egyensúlyt kell teremteni a tagállamok és a nagy gyógyszercégek
közötti tárgyalási erőviszonyai között” - mondta Soledad Cabezon Ruiz (S&D, Spanyolország)
jelentéstevő. A szöveget 568 szavazattal 30 ellenében 52 tartózkodással fogadták el.
Követhető kutatás-fejlesztési költségek
A képviselők úgy vélik, hogy a gyógyszerárakban nem tükröződik a jelentős mennyiségű kutatásfejlesztésre adott állami támogatás, ezért nagyobb átláthatóságot követelnek az államilag
támogatott kutatások aránya és a marketing költségek kapcsán. A Tanácsot és a Bizottságot pedig
arra kérik, hogy a megfizethető gyógyszerellátás érdekében erősítse a tagállamok tárgyalási
képességeit.
A gyógyszerekre fordított költések emelkedése, és a tagállamok, valamint a nagy cégek közötti
információs és kapacitásbeli asszimetria erősebb uniós együttműködést és új intézkedéseket
követel. Az árképzés hatékony kontrolljához és a teljes átláthatósághoz új törvényi háttérre van
szükség - szögezik le a képviselők.
Rezisztens kórokozók
A képviselők szerint egyre szélesebb az olló az antibiotikum-rezisztens kórokozók száma és az új
gyógyszerek száma között; az új, ellenálló vírusok 2050-ra akár évi tízmillió áldozatot is

szedhetnek. Jelenleg évente 25 ezer ember hal meg ilyen esetek miatt, miközben az elmúlt 40
évben mindössze egy teljesen újfajta antibiotikumot fedeztek fel.
Eljárás: Nem jogalkotási állásfoglalás
Háttér:
A WHO szerint a gyógyszerekhez való hozzáférés az egészséghez való jog része. Az EP szerint
ugyanakkor megdöbbentő különbség tapasztalható az egyes tagállamokban az innovatív
gyógyszerek hozzáférhetősége és áruforgalma között. Ennek oka sok egyéb mellett az eltérő
árazási és visszatérítési rendszerek, szigorú védjegyek lehetnek.

Brüsszel, 2017. február 28.

Dízelbotrány: Hazánk is a felelősök között
Az Európai Bizottság és a tagállamok is hibáztak, ezért nem derült ki időben, hogy a Volkswagen
manipulált dízelmotorokkal csalt a kibocsájtási teszteken.
Ezt az Európai Parlament vizsgálóbizottsága állapította meg jelentésében, amit most fogadtak el a
képviselők.
- A dízelbotrány elkerülhető lett volna, ha a tagállamok és az EU betartotta volna az uniós jogot. Ez
egy nagyon fájdalmas konklúzió és ismerjük be, hogy az ügy legnagyobb kárvalottja nem a
Volkswagen, nem is az autók tulajdonosai, hanem az utca embere, aki mellett elmennek ezek a
kocsik, amelyek a törvényes határérték 20-30-40-szeresét juttatják a levegőbe – mondta az ügy
jelentéstevője, Gerben-Jan Gerbrandy.
A jelentés Magyarországot is azon országok közé sorolja, amelyek blokkolták a reálisabb
kibocsájtási tesztek elfogadását.
Emiatt hat évet csúszott az új eljárás bevezetése – áll a dokumentumban.
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Magyarország ellenáll az árszabályozás kivezetésének
Elfogadhatatlannak mondta Magyarország számára a végfogyasztói árszabályozás
kivezetését az energia tanács ülésén az NFM államtitkára, arra hivatkozva, hogy az
szükségtelenül korlátozná a tagállamok mozgásterét a fogyasztók védelmében.
A tagállamok erősen kételkednek abban, hogy még idén ki lehetne tárgyalni a rezsicsökkentést
fenyegető tiszta energiacsomagot.
„A végfogyasztói árszabályozás kivezetése Magyarország számára elfogadhatatlan, mivel
szükségtelenül korlátozná a tagállamok mozgásterét a fogyasztók védelmében” – hangsúlyozta
Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár az Energia Tanács 2017. február 27-i ülésén.
Hétfőn a tagállamok szakminiszterei első alkalommal folytattak részletekbe menő vitát az Európai
Bizottság tiszta energiacsomagról szóló tavaly novemberi javaslatairól. A jogszabály-tervezet, amit
Brüsszelben széles körben negyedik energiacsomagként emlegetnek az energiahatékonyságra, a
megújuló energiák szabályozására és az aktív fogyasztókra fókuszál. Brüsszel a téli csomag
részeként úgy módosítaná a villamos energia piacot szabályozó irányelvet, hogy egy ötéves

átmenetet követően gyakorlatilag teljesen megszüntetné a háztartási villamos áram hatósági
árszabályozásának a lehetőségét, még a fokozottan védendő fogyasztók esetében is.
A jogszabály-tervezet jelenlegi formájában a rezsicsökkentés végét jelentené, legalábbis a villamos
energia fogyasztók számára. A lakossági földgáz esetében nincs szó az árszabályozás
kivezetéséről, nincs ilyen javaslat az asztalon.
A máltai elnökség előzetesen arra kérte a tagállamok képviselőit, hogy a több mint ezer oldalas
javaslatcsomagnak azokat az elemeit jelezzék, amelyek számukra elfogadhatatlanok, más szóval
vörös vonalat jelentenek.
Aradszki András arra hívta fel a figyelmet, hogy egyes tervezett rendelkezések korlátozhatják a
nemzeti szuverenitást, a tagállamok szerződésben rögzített jogát az energia-mérleg
meghatározására, így sértik a szubszidiaritás és a technológiasemlegesség elvét. A szabályozni
kívánt területek nagysága óriási kihívást jelent a jogalkotásban résztvevők számára, ezért ebben a
kérdésben óvatos megközelítésre van szükség. „Magyarország nem a tervezetek gyors
elfogadásában, hanem a koherens és végrehajtható szabályok kialakításában érdekelt” – jelentette
ki az államtitkár.
Az államtitkár szerint a hatósági árszabályozás szükséges és fontos eszköz ahhoz, hogy a
tagállamok megfizethető áron biztosítsanak energiát a felhasználóknak. „A magyar kormány
fontosnak tartja a lakossági fogyasztók érdekeinek megvédését, ezért a bizottsági javaslattal
szemben ragaszkodni fog a szabályozott egyetemes szolgáltatói ár megtartásához” - tette hozzá.
Úgy tudjuk, hogy Magyarország mellett még Szlovákia, Románia és Franciaország jelezte az
ülésen, hogy a javasolt formában vagy általánosságban ellenzi az árszabályozás kivezetését. Az
Európai Bizottság szerint ugyanakkor az állami beavatkozás eltorzítja a piaci árjelzéseket és így
eltántorítja a befektetéseket. A testület azt ajánlja, hogy a kormányok ne az energiaárakon
keresztül, hanem inkább szociális intézkedésekkel támogassák a védendő fogyasztókat.
Más tagállamok is úgy vélték, hogy a Bizottság javaslatai több téren is túl messze mennek, és
korlátozzák a tagállamok szuverén jogát energiamérlegük megválasztására. A legtöbb ország túl
ambiciózusnak, vagy irreálisnak tartja a komplikált jogszabályi csomag 2017 végéig történő
elfogadását, ahogy azt az Európai Bizottság szeretné.
A túlzott költségek miatt az energiahatékonysági cél 27-ről 30 százalékra való felemelését is ellenzi
(2030-ig) számos tagállam, köztük Magyarország is. A lengyelek (és részben a románok) számára
elfogadhatatlan a széntüzelésű erőművek (kapacitásmechanizmus) kibocsátására meghatározott
határérték.
A lettek és a litvánok pedig arra mutattak rá, hogy a 2020 utáni uniós finanszírozási források
ismeretének hiányában aligha tudnak jelenleg 2020-on túlmutató energiamegtakarítási
kötelezettségeket vállalni, ha egyszer uniós forrásokra (például az épületek
energiahatékonyságának javításában) is messzemenően támaszkodni kívánnak.
Végül a tagállamok többsége túl korainak tartja a nemzeti klíma- és energiapolitikai tervek első
verziójának év végi benyújtását, ahogy azt Brüsszel szeretné. Ennek szerintük csak akkor jön el az
ideje, ha a csomag valamennyi eleme összeállt.
A máltai elnökség egyébként a csomag energiahatékonyságról szóló részére kíván fókuszálni a
félévben, és közös álláspontot kialakítani a jogszabályi tervezetről.
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Az okosvárosoké a jövő

Az európaiak kétharmada városokban él. Ahogy egyre többen költözünk ezekbe a gazdasági
központokba munka és lehetőség után kutatva, olyan problémákkal kell megküzdenünk, mint a
gazdasági nehézségek, lakhatás, közlekedés, szennyezés. Ami a városokat mérettől függően arra
kényszeríti, hogy elgondolkodjanak azon, hogyan válhatnak okosvárossá.
Európa energiaszükségletének 80 százalékát városlakók használják fel – ugyanakkor a kontinens
GDP-jének 85 százalékát termelik meg. 2050-re a Föld lakossága megduplázódhat, valószínűleg jó
gondolat megisemerkedni az okosváros fogalmával.
Mi az az okosváros?
A városi élet tele van kérdésekkel. Mikor megy a következő busz? Hogyan lehet irányítani a
forgalmat, hogy ne legyenek dugók? Hol van parkolóhely?
Ha ezekre a kérdésekre gyorsan kapunk választ, azzal időt és pénzt spórolunk meg, az életünk
kellemesebb lesz. Mindez a termelékenységünkben is megmutatkozik. Ráadásul a mai
információtechnológia segítségével ezek a kérdések könnyen megválaszolhatók. Elég szenzorokat,
érzékelőket, reléket építeni mindenbe, ami csak van a városban, és rákötni az internetre.
A végeredmény? Szenzorok gyújtják fel az utcai lámpát, szükség esetén hívják a mentőt és a
tűzoltót, vagy figyelmeztetnek valós időben a légszennyezésre. Applikációk róják ki ránk a
kommunális adót, és figyelmeztetnek, ha elfelejtettük befizetni – ahogy arról is üzennek, ha a
szokásos reggeli útvonalunkon közlekedési dugó van.
Az okosváros a városi élet valamennyi elemét felhasználva egy technológiai platformot hoz létre,
ami lehetővé teszi, hogy az emberek, vállalkozások és kormányok kommunikáljanak és
együttműködjenek.
Eddig méretgazdaságossági okokból csak nagyvárosok kezdtek ilyen fejlesztésekbe, de ma már a
kisebbek is kezdenek felzárkózni.
Valencia, okosváros
Európa a 2020-ig tartó fejlesztési fázis középpontjába a városokat állította. A Regionális Alapok
forásainak jelentős részét okosváros-projektekre címkézték – akár más, kormányok és városok
számára elérhető forrásokkal kombinálva.
Mi ebben a logika? A kisebb városoknak a válság után nem áll elegendő forrás a rendelkezésére
ahhoz, hogy okosvárossá váljanak. Az önkormányzatok eladósodtak, a költségvetésüket
megkurtították. Fanny Gauret annak járt utána, hogyan indult el a spanyolországi Valencia az
okosvárossá válás útján.
A nagyobb európai okosvárosok példáján felbuzdulva, Valencia 2012-ben kezdte meg az
átalakulást. Az AppValencia nevű alkalmazás valós idejű információt ad a tömegközlekedésről, de
városi közleményeket, figyelmeztetéseket is küld, a számláinkat is be lehet rajta fizetni. Mindez
egy valós idejű adatokon alapuló okosváros menedzsment-platformba van integrálva, ami
úttörőnek számít Spanyolországban.
- Ez a platform integrál minden információt a város összes szolgáltatójától és maguktól a város
polgáraitól, de még a vállalkozásoktól beérkező külső információkat is – magyarázta a Városi
Innovációs Centrum vezetője, Rafael Monterde-Díz. – A magánszektor képes arra, hogy elkészítse
azokat az alkalmazásokat, amelyekből a város profitálhat, ugyanakkor ez egy élhető üzleti modell,
amely számukra is profitot generál.
Valencia 2014 és 2020 között 1,14 milliárd eurót szánt az átalakulásra. Ebből 568 milliót az Európai
Strukturális és Befektetési Alapok adnak. Hogyan változik ettől az élet Valenciában? Jó példa erre a
közlekedésirányító központ.

- Valós időben tudjuk irányítani, hogy mi történjen a város fő útvonalain – mutatta be a központot
Rafael. – Változtatni tudjuk a jelzőlámpák ritmusát, amivel részben elkerülhetők a dugók, márészt
meg tudjuk könnyíteni az áthaladát például vészhelyzet esetén.
A rendszer csökkenti a szennyezést és csökkenti egyes szolgáltatások – például a víz és a villany –
árát, ezért kibővítik. A spanyol kormány és az Unió további 6 millió eurót fordít a projektre, olyan
vállalatokkal összefogva, mint a Telefonica nevű telekomcég.
- Az üzleti világban már nagy hangsúlyt helyezünk a dolgok internetével (IoT) kapcsolatos
témakörökre, így az okosvárosokra is – magyarázta a telekomcég regionális vezetője Kim Faura. –
A zsebünkben van egy érzékelő, ami nagyon sok információt szolgáltat. Becslések szerint 2020-ra
már ötvenezer millió használati tárgy kapcsolódik majd az internethez.
- Az okosváros stratégiának köszönhetően ma már többet tudunk arról, milyen erőforrásokkal
rendelkezik a város – folytatta Rafael. – Tudjuk, hogy a parkolóhelyek, utcai lámpák, szemetes
kukák hol vannak, most a hatékony irányítás érdekében ezeket a tárgyakat érzékelőkkel szereljük
fel, hogy beszéljenek hozzánk.
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Károsanyag-kibocsátási botrány
Gépjárművek károsanyag-kibocsátása: a vizsgálóbizottság szerint tanulni kell a botrányból
Mintegy egyévnyi munka után az EP gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó
vizsgálóbizottsága szavaz ajánlásairól, amelyben szigorúbb szabályozásra és további uniós szintű
lépésekre tesz javaslatot.
Jens Gieseke (néppárti, német) témafelelős a szavazás kapcsán elmondta: „Megtanultuk a múlt
leckéit, és most elvégezzük a házi feladatunkat (...), hogy ez a botrány ne történhessen meg még
egyszer”. Összefoglaltuk, hogy mit érdemes tudni a javaslatokról.
Miután napvilágot látott, hogy a Volkswagen-csoport Amerikában csalt a laboratóriumi tesztek
során, a Parlament 2016 márciusában vizsgálóbizottságot állított fel, hogy kiderítse, megsértettéke a gépjárműgyártók a kibocsátásmérés tesztelésére vonatkozó EU-s szabályokat. A bizottság azt
is vizsgálja, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok részéről történt-e mulasztás az EU-s
szabályok betartása terén.
Laboratóriumi vs. környezetben mért károsanyag-kibocsátás
A mérgező nitrogén-dioxidot is magában foglaló nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásáért elsősorban a
dízelautók a felelősek, ezért az EU szabályozza a kibocsátott káros anyagok határértékét, valamint
a mérésüket. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a valós közúti károsanyag-kibocsátás a
laboratóriumban mért eredmények többszöröse is lehet.
Az EP-képviselők ezért azt kérik a Bizottságtól és a Tanácstól, hogy haladéktalanul fogadják el a
valós vezetési feltételek melletti kibocsátásról (Real Driving Emissions, RDE) szóló csomagot,
amelyeknek köszönhetően csökkenhet ez a különbség.
„A régi tesztet laboratóriumban végezték, 20 perc alatt, nagyon mesterséges körülmények között.
Közúton viszont hirtelen sokkal több veszélyes szennyező anyagot bocsátott ki, mint a teszt
közben. Ezért fejlesztettek ki másfajta, az eredményt befolyásoló műszereket a gyártók” magyarázta Gerben-Jan Gerbrandy (liberális, holland) témafelelős.
Az EU-s szabályok végrehajtása és szankciók

Az EP-képviselők szerint a gépjárművek kibocsátásának mérésére vonatkozó szabályok szigorúbb
és eredményesebb végrehajtására van szükség az Európai Unióban. A szakbizottság emellett
sürgeti a Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást azon tagállamok ellen, amelyek
nem hoztak létre hatékony piacfelügyeletet.
„Európai megközelítésre van szükségünk, hatékonyabb irányításra” - mondta Jens Gieseke.
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Parlamenti szócsata a magyar szabadságjogokról
Elsősorban a civil szervezetek ügyében tervezett kormányzati intézkedések és az
idegenrendészeti törvény szigorítása körül csaptak össze a magyar kormány képviselői
és szimpatizánsai, illetve kritikusai az Európai Parlament állampolgári jogi bizottsága
által hétfőn az alapvető jogok magyarországi helyzetéről tartott meghallgatáson.
A civil szervezetek ügyében tervezett kormányzati lépések és az idegenrendészeti törvény
közeljövőben várható módosítása uralták az alapvető jogok magyarországi helyzetéről hétfőn az
Európai Parlament állampolgári jogi szakbizottságában tartott meghallgatást, amelyen hazai civil
szervezetek mellett Trócsányi László igazságügy-miniszter vett részt.
Bevezetőjében Kapronczay Stefánia, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyvezető igazgatója
bírálta a magyar kormányt, amiért az szerinte megfélemlítési kampányt kezdett a hazai civil
szervezetekkel szemben, problémásnak beállítva az ilyen szervezetek külföldről történő
finanszírozását. Az emberi jogi aktivista szerint a kormány elsősorban azért orrolt meg a civilekre,
mert azok „a migrációs válságot akarják befolyásolni”. „A cél a civil szervezetek partvonalra
szorítása” - mutatott rá a TASZ ügyvezető igazgatója, aki idézte Németh Szilárd kijelentését a
Soroshoz közeli civil csoportok „országból történő kisöpréséről”.
Az igazságügy-miniszter ugyanakkor határozottan cáfolta, hogy a kormány tervezett intézkedései
megfélemlítő jellegűek lennének. „Nem kell aggódni, nincs miért aggódni” - nyugtatgatta
hallgatóságát. Trócsányi László a meghallgatást követően újságíróknak a pénzmosás elleni
küzdelemmel és a nemzetbiztonsági megfontolásokkal indokolta a kormánynak azt a tervét,
amelynek értelmében a civil szervezeteknek nyilvánosságra kellene hozniuk, mennyi pénzt kaptak
külföldről. Ezt az eddig a sajtóban kiszivárgott információk szerint egy bizonyos összeghatár felett
a bíróságnál kell majd bejelenteni. A civilek viszont attól tartanak, hogy ez egyfajta
másodregisztrációval érne fel, és amennyiben valaki nem tenne ennek eleget, akkor például
adószám megvonásával szankcionálhatnák.
Az igazság-ügyminiszter szerint a bejelentési kötelezettség mindenkire vonatkozni fog, és nem
tekinthető megbélyegzőnek. Azt ugyanakkor mind Trócsányi László, mind a meghallgatás előtt
tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján Kovács Zoltán, kormányszóvivő fontosnak látta
megjegyezni, hogy a választott kormánynak nagyobb legitimitása van a politikába való
beleszólásba, mint az NGO-knak, akik az igazságügy-miniszter szavai szerint „a részvételi
demokrácia” szabályai alapján kifejthetik a véleményüket, amit a politika meghallgat, ám azt nem
köteles elfogadni.
„A demokrácia maradéktalanul működik és létezik Magyarországon” - vélekedett Szánthó Miklós, az
Alapjogi Központ igazgatója, aki szerint mivel a jogállamiságnak nincs egyetemes meghatározása,
ezért nem is helyénvaló felelősségre vonni ezért egyes tagországokat.
Gárdos Tódor, az Amnesty International kutatója ezzel szemben komoly fenntartásainak adott
hangot a magyar alapjogi helyzettel kapcsolatban, és a civil szervezetek „zaklatásáról” beszélt.

Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke felszólalásában bírálta mind a kormány
jelenlegi menekültügyi politikáját, mind pedig az idegenrendészeti törvény tervezett módosítását.
Úgy vélte, hogy Magyarországon már rég nincs meg az egyensúly a határvédelem és az emberi
jogok szempontja között, és olyan drasztikus módszerekkel vádolta a kabinetet, amelyek
„semmissé tették a menekültek védelmét”. Emlékeztetett rá, hogy a hatóságok hetente mindössze
25 személyt engednek be a tranzitzónába, ami véleménye szerint „nullára csökkenti a belépést”.
Kovács Zoltán sajtótájékoztatóján azzal indokolta a déli határon a második védelmi vonal
megépítésének megkezdését, hogy a kormány „nullára akarja leszorítani” az illegális bevándorlást.
A második kerítés költségeit 30 milliárd forintra becsülte.
Gál Kinga, a LIBE szakbizottság fideszes alelnöke úgy vélte, hogy ha a kormány a civil
szervezetekre hallgatna, akkor lényegében mindenkit be kellene engednie az országba.
Megkérdeztük Trócsányi Lászlót, aki elmondta, hogy tavaly körülbelül 450-en kaptak
menekültstátuszt hazánkban, 2015-ben pedig 500 fő. Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy
bár több ezren nyújtottak be ilyet, de ezek többsége meg sem várta a kérelem elbírálását, és
Nyugatra távozott.
Az igazságügy-miniszter éppen ezzel, a nyílt központokat idő előtt elhagyók nagy számával
(elmondása szerint tavaly 9 ezer úgynevezett érzékeny kategóriába tartozó menedékkérő közül 8
ezren oldottak kereket) indokolta, hogy miért van szükség az idegenrendészeti törvény
módosítására, ami körül a legszenvedélyesebb vita bontakozott ki a hétfői parlamenti
meghallgatáson. Több külföldi EP-képviselő is (elsősorban liberálisok és baloldaliak) reményének
adott hangot, hogy a kormány végül eláll a tervétől, vagy figyelembe veszi a megfogalmazott
aggályokat.
Trócsányi viszont azzal vágott vissza a szigorítást kritizálóknak, hogy miután a menedékkérelmük
elbírálására váró személyeket semmi sem tartja vissza, és így zavartalanul folytatják az útjukat
Ausztria, majd Németország felé, a két ország Budapestet kéri számon, és ez ürügyül szolgál
számukra a belső határellenőrzés visszaállítására a közös határon. Amivel a négy uniós
szabadságjog egyike, a szabad mozgás joga sérül – mutatott rá a magyar miniszter.
A kormány ezért arra készül, hogy - mint Pardavi fogalmazott – valamennyi menedékkérőt a
tranzitzónában helyezzen el, és azokat is vissza kíván küldeni a déli határra, akik már az ország
területén vannak. Az MHB társelnöke szerint „valamennyi felnőttet és 14 évnél idősebb, kíséret
nélküli fiatalkorút őrizetbe vennének”, ami véleménye szerint teljesen figyelmen kívül hagyja az EU
befogadási szabályait. „A kísérő nélküli kiskorúak kezelése pedig minden emberi joggal ellentétes”
- tette hozzá. Az MHB a Human Right Watch nevű emberi jogi szervezettel együtt ezért levelet írt
Dmitrisz Avramopulosz, belügyi és migrációs biztosnak, hogy vizsgáltassa meg a
törvénytervezetet.
„Be fogjuk tartani az emberi jogi követelményeket…, de a biztonságra kívánjuk helyezni a
hangsúlyt. Nincs jogállam, ha nincs közrend és közbiztonság” - jegyezte meg a miniszter, aki
szerint a 14-18 év közötti fiatalkorúak problémáját a menekültügyi hatóság fogja kezelni.
Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint ugyanakkor ez nem válasz, és a
cinizmus határát súrolja.
Pardavi Márta emlékeztetett rá, hogy az érvényes uniós és nemzetközi szabályok értelmében az
őrizetbe vételt csak utolsó lehetőségként lehet alkalmazni, egyéni alapon és az arányosság és
szükségesség elvének figyelembe vételével. Trócsányi László elismerte, hogy értelmezési viták
merülhetnek fel a Bizottsággal, mert a schengeni határellenőrzési kódex és a dublini rendelet
között létezik egy ellentmondás (utóbbi tiltja az őrizetbe vételt, miközben az első a külső határ
ellenőrzését írja elő).
Az igazság-ügyminiszter ugyanakkor utalt rá, hogy a készülő magyar jogszabály hivatalosan nem
őrizetbevételről, hanem „a tartózkodási hely kijelöléséről” szól majd, ami azt jelenti, hogy a
menedékkérőknek a Szerbia felé egyébként nyitott tranzitzónában kellene kivárniuk az eljárás

végét. A civil szervezetek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a menedékkérők legfeljebb
4 hétig tarthatók zárt helyen.
Kínos, szégyenteljes és kiábrándító volt” - reagált utólag a sajtó előtt Niedermüller Péter az
igazságügy-miniszter által a meghallgatáson elmondottakra. A képviselő (a szocialista és
demokrata frakció tagja) vitába keveredett a miniszterrel arról, hogy Magyarországon van-e
menekültügyi helyzet, ami indokolná a szigorításokat. Niedermüller a miniszterelnökre hivatkozott,
Trócsányi szerint viszont nem lehet kézlegyintéssel elintézni azt, hogy ha hét közben 100-as,
hétvégén pedig kétszázas nagyságrendben érkeznek menedékkérők a határra.
A LIBE-bizottságban tartott meghallgatáson a képviselők visszatérően bírálták a magyar
hatóságokat azért, mert terroristaként kezelték (és első fokon többéves börtönbüntetésre ítélték)
Ahmed H. szíriai állampolgárt, aki tíz másik társával a röszkei határon hangszórón „vezényelte”
2015 szeptemberében az összecsapást a menekültek és a rendvédelmi erők között. Az igazságügyminiszter azzal hárította el a kérdéseket, hogy folyamatban lévő bírósági ügyet nem kommentál.
Gál Kinga, a LIBE-szakbizottság magyar alelnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a
mozgássérült szíriai nevén Cipruson öt vállalkozás is be van jegyezve, ami úgymond kérdéseket
vet fel.

Brüsszel, 2017. február 22.

A kevésbé ártalmas, természetes növényvédő szerek használata
Veszélyes növényvédő szerek helyettesítése
Habár a hagyományos növényvédő szerek rendkívül hatásosak a károkozók irtására, az
emberi egészségre, az állatokra és a környezetre jelentett kockázatuk egyre több vita
tárgyát képezi. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság adatai szerint az élelmiszerek
45%-a tartalmazhatja a növényvédő szerek származékát. A Parlament azért dolgozik,
hogy az EU a természetes, biológiai szerek használatára ösztönözze a gazdákat.
Az EP-képviselők február 15-én állásfoglalást fogadtak el, amelyben az alacsony kockázatú biológiai
növényvédő szerek gyorsabb engedélyezési folyamatára és regisztrációjára vonatkozó szabályozás
kidolgozását kérik a Bizottságtól 2018-ig. Ez idáig mindössze hétfajta alacsony kockázatú
növényvédő szerepel az uniós nyilvántartásban.
Az EP állásfoglalása kimondja, hogy a hagyományos növényvédő szerek maradványai
megtalálhatóak a talajban, a vízben és általában véve a környezetben, valamint a növényi vagy
állati eredetű mezőgazdasági termékekben is, ami így az emberek és állatok egészségére is káros
hatással van.
Az alacsony kockázatú, biológiai növényvédő szerek megfelelő alternatívát jelenthetnek a
hagyományos növényvédő szerekkel szemben a termelők számára, és emellett a fenntartható
mezőgazdaságot segítik.
A kereskedelmi forgalmazásukat megelőző hosszadalmas engedélyezési és regisztrációs eljárás
azonban komoly akadályt jelent a gyártók számára. Ezen változtatna a Parlament.

Brüsszel, 2017. február 22.

A versenyképességünk romlásától tart Brüsszel

Változatlanul szilárdnak tartja a magyar gazdaság teljesítményét közzétett éves
országspecifikus jelentésében az Európai Bizottság, amelynek részletekbe menő
elemzése ugyanakkor nem fukarkodik a negatív jelzőkkel többek között a
termelékenységet, a szabályozói környezetet, a közbeszerzés átláthatóságát és a
korrupciós kockázatokat illetően.
„A magyar gazdaság meglehetősen jól és szilárdan teljesít” - húzta alá nyilatkozatában Valdis
Dombrovskis, az Európai Bizottság euróért és szociális párbeszédért felelős alelnöke abból az
alkalomból, hogy a testület a 2017-es európai szemeszter keretében közzétette országspecifikus
makrogazdasági jelentéseit.
Az összesen 57 oldalra rúgó elemzés – amiről még a véglegesítését megelőzően idén először a
magyar kormánnyal is konzultált a Bizottság – a múlt heti gazdasági előrejelzéshez hasonlóan
pozitív képet fest a hazai makrogazdasági folyamatokról, aláhúzva, hogy a GDP 2016-ban
reálértékben túlszárnyalta a válság előtti tetőpontot. A testület ugyanakkor úgy véli, hogy a
gazdaság növekedési potenciálja 1 teljes százalékponttal még mindig alacsonyabb, mint a válság
(2008) előtt volt.
A Bizottság a munkaerőpiac helyzetében további javulást lát, de megítélése szerint egyre több jel
utal a munkaerőhiányra. A munkanélküliség a válság előtti szintre esett vissza a gyorsan növekvő
aktivitási ráta ellenére. A munkaerőpiaci kínálat is nőtt a szociális segélyekre, a korai nyugdíjra és
a kötelező nyugdíjkorhatár megemelésére vonatkozó szigorító intézkedések hatására. A
dokumentum ugyanakkor azt is megjegyzi, hogy a szakképzett és a szakképzetlen munkaerő
hiánya jellemez több szektort is, és a cégeknek egyre nehezebb betölteniük a megüresedő
helyeket.
A 2016-os számottevő visszaesést követően a Bizottság a beruházások fokozatos növekedésére
számít, de arra is felhívja a figyelmet, hogy a bankok visszafogott hitelezése még mindig
akadályozza a magánberuházásokat, amiben a testület szerint a szabályozói és az
adókörnyezetben bekövetkező gyakori változások, és az intézményi háttér gyengeségei is szerepet
játszanak.
„A hitelállomány növekedése még nem elég erős ahhoz, hogy támogassa a gazdasági növekedést”
- állapítja meg a brüsszeli elemzés, hozzátéve, hogy a költségvetési politika körültekintő volt, de a
fiskális politika alapállása várakozások szerint expanzívvá válhat, kockázatokat jelentve ezzel a
középtávú adósságcsökkentésre. A Bizottság megállapítja, hogy a 2011-ben elért rekordmagasságú
szint óta a GDP-arányos államadósság folyamatosan csökkent, és hozzájárult az ország pénzügyi
stabilitásának a javulásához.
„Költségvetési kiigazítás nélkül azonban a strukturális egyenleg romlása (a testület ezt jósolta múlt
heti előrejelzésében) veszélybe sodorhatja az adósság folyamatos csökkentésére vonatkozó cél
elérését középtávon” - figyelmeztet a testület.
A Bizottság az előző évekhez hasonlóan azt is megállapítja, hogy hazánk csak korlátozott
előrehaladást ért el az európai szemeszter keretében hozzáintézett országspecifikus ajánlások
teljesítésében. Valdis Dombrovskis ezt a kritikát azzal árnyalja, hogy Magyarország nem lóg ki a
sorból, mert a tagállamok többségéről elmondható, hogy csak bizonyos ajánlásokat teljesítenek,
vagy korlátozott a teljesítés.
Ami a tavalyi ajánlásokat illeti, a Bizottság bizonyos haladást lát az alacsony jövedelműeket terhelő
adók enyhítésében, ugyanakkor csak korlátozott eredményekről beszél az egyes szektorokat
terhelő különadók csökkentésében, és a közbeszerzéseknél az átláthatóság és a verseny növelése
terén. Utóbbi nagyrészt az e-közbeszerzés kifejlesztésének és megvalósításának késésével hozza
összefüggésbe.
Brüsszel szerint némi előrehaladás történt a közmunkaprogramból az elsődleges munkaerőpiacra
való átlépés megkönnyítése és az egyéb aktív munkaerőpiaci intézkedések megerősítése terén.

Korlátozott haladást lát a szociális segélyek és a munkanélküli-ellátások megfelelőségének
javításában és a támogatottak körének felülvizsgálatában; valamint az oktatás eredményeinek és a
hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák inkluzív többségi oktatásban való részvételének
a javításában.
Ami az EU2020-as stratégia céljainak elérését illeti, a Bizottság kedvezőnek látja a helyzetet az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésében, a megújuló energiák részarányának
növelésében, a felsőfokú oktatásban és a foglalkoztatási szint alakulásában. Több erőfeszítésre van
ugyanakkor szükség a K+F kiadások növelésében, a korai iskolaelhagyók és a szegények számának
csökkentésében.
Összességében az elemzés megállapítja, hogy tovább erősödött Magyarország külső és belső
pénzügyi egyensúlya, a devizaalapú hitelek forintosításával pedig sikerült felszámolni a legfőbb
rendszerszintű kockázatot.
A bankrendszer is számottevően megszilárdult az elmúlt két évben. A javuló gazdasági környezet
és a banki különadó csökkentése növelte a szektor nyereségességét. A Bizottság a rosszul teljesítő
hitelek még mindig jelentős számát és főleg a vállalati szférában a piaci finanszírozás fellendítését
tartja a legnagyobb kihívásnak.
A jelentés aggódva jegyzi meg, hogy a vállalatok alacsony beruházási aktivitása visszafogja a
termelékenység növekedését, és ezen keresztül a versenyképességet és a potenciális növekedést
is. „A termelékenység javulása nélkül fennáll a veszély, hogy Magyarország középtávon veszíteni
fog a versenyképességéből” - mutat rá a jelentés, hozzátéve, hogy a minimálbérek közelmúltbeli
emelése a magasabb termelékenységű munkahelyek felé való elmozdulást hivatott elősegíteni. A
Bizottság szerint probléma, hogy nem eresztett mély gyökereket, különösen a hazai tulajdonú
cégeknél az innováció. „A szolgáltatásoknál, így a kiskereskedelemben fennálló szabályozói
korlátok a piaci dinamika visszafogásának és a beruházások akadályozásának irányába hatnak” olvasható a dokumentumban.
Bár a közelmúltban elfogadott adóintézkedések helyes irányba tartanak, a Bizottság továbbra is
kihívásokat lát az adórendszerben. A teljes adóterhelés GDP-hez viszonyított arányát tekintve
Magyarország még mindig rosszabbul áll a szomszédjainál, jóllehet a tb-befizetések és a társasági
adó csökkentése 1,5 százalékponttal csökkentette az adóterhelést. A 2013 óta hanyatló trend
dacára az Európai Bizottság úgy látja, hogy az ágazati különadók még mindig túlbonyolítják az
adórendszert és rombolják a befektetői bizalmat.
A számottevő javulás ellenére a testület szerint a magyar munkaerőpiacnak még mindig
kihívásokkal kell szembenéznie. Az első számú aktív munkaerőpiaci politikát továbbra is a
közmunkaprogramban látják Brüsszelben. Arra is rámutatnak, hogy miközben bizonyos
szegénységi mutatók a válság előtti szintre süllyedtek, de még mindig magasak más EUtagállamokkal összevetve. A jelentés szerint a gyerekek és a romák körében csökkent a
szegénység, de még így is magas szinten van, és a szociális és a munkanélküli segélyek még
mindig korlátozottak, legyen szó a mértékükről és a lefedettségről.
Az alapképességek elsajátítása terén Magyarország még mindig elmarad a nemzetközi
sztenderdektől – állítja a jelentés, hozzátéve, hogy a tanulók szociális-gazdasági hátterének az
oktatásra gyakorolt hatása az egyik legjelentősebb az EU-ban. „A hátrányos helyzetű gyermekek,
különösen a romák bizonyos iskolákban való koncentrációja szignifikánsabbá vált. Az elemzés azt is
megemlíti, hogy a lakosság viszonylag rossz egészségi állapota és az egészségügyi ellátáshoz való
nem egyenlő hozzáférés is érezteti hatását a munkaerőpiaci részvételen.
A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a hazai intézményrendszer gyengeségei negatív hatást gyakorolnak
az üzleti környezetre és a gazdaság növekedési potenciáljára. „Az instabil szabályozói környezet
egyike az üzleti tevékenység előtt tornyosuló legnagyobb akadályoknak Magyarországon. A
költségvetési folyamat átláthatósága és kiszámíthatósága továbbra is korlátozott. A közbeszerzést
még mindig a korlátozott verseny és átláthatóság jellemzi. A korrupciós kockázatok magasak, és

szembetűnő elégtelenségek vannak a jelenség kezelését célzó intézkedések terén” - állapítja meg
országjelentésében a Bizottság.
A testület részben a mostani jelentés és a májusban napvilágot látó tavaszi gazdasági előrejelzés
alapján tesz majd új országspecifikus ajánlásokat a 2017-es európai szemeszter keretében
Magyarországnak.
A Bizottság szerdán hozta nyilvánosságra 13 uniós tagállamnál beazonosított makrogazdasági
egyensúlyhiányok korrigálásáról szóló jelentését is. Évek óta ez volt az első alkalom, hogy
hazánkról nem készült ilyen jelentés, mert a Bizottság jelenleg nem lát olyan egyensúlyi hiányokat
nálunk, amelyek közbeavatkozást igényelnének.

Brüsszel, 2017. február 15.

Brüsszel szerint nem teszünk eleget a zaj ellen
Kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal szemben,
mert úgy látja, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kiskereskedelmére
vonatkozó nemzeti szabályok ellentétesek az uniós joggal. Egy másik eljárásban a
testület a városi zajártalommal szembeni megfelelő fellépést hiányolja.
Az Európai Bizottság szerdán egy indokolással ellátott véleményt és egy felszólító levelet küldött
Magyarországnak, amelyekben felkéri az országot, hogy teljes mértékben alkalmazza az uniós
jogszabályokat.
A testület hivatalos felszólító levelet küldött Magyarországnak arra hivatkozva, hogy a
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek kiskereskedelmére vonatkozó nemzeti szabályok
ellentétesek az uniós joggal.
Egy magyar jogszabály ugyanis a Bizottság szerint arra kötelezi a kiskereskedőket, hogy a hazai és
importált mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre annak ellenére is egységes árrést
alkalmazzanak, hogy az importált termékek költsége függ a devizától és az árfolyam-ingadozástól.
A magyar jog így a hazaihoz képest hátráltathatja az importált mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékek értékesítését. Az ilyen akadályozás az áruk szabad mozgásának alapelvébe ütközik. A
magyar hatóságoknak mostantól két hónapjuk van arra, hogy válaszoljanak a Bizottság által
megfogalmazott érvekre.
Az Európai Bizottság arra is felszólította Magyarországot, hogy készítse el a zajszennyezettség
csökkentését célzó uniós szabályok értelmében előírt stratégiai zajtérképeket és cselekvési
terveket (2002/49/EK zajirányelv).
A korai halálozás második leggyakoribb oka a légszennyezés után a környezeti zaj, amely a közúti,
vasúti és repülőtéri forgalom, valamint ipari, építőipari és egyes más kültéri tevékenységek
velejárója. A zajirányelv előírja a tagállamok számára, hogy a nagyobb városi területekről, főbb
közút- és vasútvonalakról és repülőterekről készítsenek zajtérképeket és zajkezelésre vonatkozó
cselekvési terveket, és ötévente tegyék közzé azokat.
A Bizottság 2016 áprilisában felszólító levelet küldött Magyarországnak. Történt ugyan bizonyos
előrehaladás, a magyar hatóságok azonban továbbra sem állították össze a budapesti agglomeráció
vonatkozásában szükséges stratégiai zajtérképeket és az ország jelentősebb közútvonalai és
vasútvonalai vonatkozásában szükséges cselekvési terveket, illetve nem tájékoztatták a
Bizottságot. A Bizottság ezért úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld a
tagállamnak. Amennyiben Magyarország két hónapon belül nem teszi meg a szükséges lépéseket,
a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.
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A károsanyag-kibocsátási rendszer reformjáról szavaz az EP

szennyező-anyagot kibocsátó országok listája

Az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének (ETS) reformjáról szavaz az EP a héten.
Az ETS célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és a klímaváltozás megfékezése.
Az EU, amely a harmadik legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó a világon, azt az ambiciózus célt tűzte
ki maga elé, hogy 2030-ra 40%-kal csökkenti a károsanyag-kibocsátást az 1990-es adatokhoz
képest. A mostani reform ezt a célt segít elérni, valamint hozzájárul, hogy Európa megőrizze
versenyképességét az ipar területén.
Az EU 2005-ben hozta létre a kibocsátás-kereskedelmi rendszert (ETS), amely meghatározott egy
szén-dioxid kibocsátási küszöböt. A határérték alatt a vállalatok csak szén-dioxid kvótákért cserébe
szennyezhetik a levegőt. Egy CO2-egység egy tonna szén-dioxid kibocsátását engedélyezi. A fel
nem használt kvótát a vállalatok eladhatják. Néhány esetben, főként amikor félő, hogy a
kibocsátási küszöb miatt a vállalatok áttelepítik a termelést egy másik országba, a kvóta ingyenes.
A szén-dioxid kibocsátási küszöböt fokozatosan egyre lejjebb szállítják, valamint az ingyenesen
kapható kvótákat is csökkentik. A piacon korlátozott számban kaphatók a kvóták, így a rendszer a
kibocsátás csökkentésére ösztönzi a vállalatokat.
A túltermelés miatt az elmúlt években jelentősen lecsökkent a kvóták ára, így a vállalatok többé
már nem motiváltak eléggé abban, hogy mérsékeljék a károsanyag-kibocsátást.
Az EP-képviselők szerdán arról a módosító javaslatról szavaznak, amely többek között lépéseket
javasol a túltermelés és az árak csökkenése ellen, például a kvóták számának gyorsabb ütemű
mérséklésével.
Ha az EP megszavazza a reformot, megkezdődnek a tárgyalások a tagállamok képviselőivel az
irányelv végleges szövegéről, amelyet a Parlament részéről Ian Duncan vezet.
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Kilencszeres különbség a tagállami minimálbérekben
Az EU-ban kilencszeres a különbség legmagasabb (luxemburgi) és a legalacsonyabb (bolgár)
minimálbér között, igaz a harmadára csökken az eltérés, ha az összehasonlítás alapja a vásárlóerőparitás. A magyar minimálbér 412 euróval az EU-n belül az utolsó harmadba tartozik.
Az EU 28 tagállama közül 22-ben létezik minimálbér (Dániában, Olaszországban, Cipruson,
Ausztriában, Finnországban és Svédországban nem). Abszolút értékben kilencszeres a különbség a
legmagasabb és a legalacsonyabb minimálbér, azaz Luxemburg (1999 euró) és Bulgária (235 euró)
között – derül ki az Eurostat által frissen közzétett kimutatásból.
Sokkal kisebbre nyílik ugyanakkor az olló, ha vásárlóerő-paritáson hasonlítjuk össze az adatokat.
Ebben az esetben már csak háromszorosa a luxemburgi minimálbér a bolgárnak. Ennek oka, hogy
az alacsony minimálbérű országokban általában az árak is alacsonyabbak.
A minimálbér mértéke alapján három csoportba lehet beosztani az Unió tagállamait. Tíz uniós
tagállamban a minimálbér a havi 500 eurót sem éri el. Ebbe a kategóriába tartozik csökkenő
sorrendben Észtország (470 euró), Lengyelország (453 euró), Szlovákia, Horvátország,
Magyarország (412 euró), Csehország, Lettország és Litvánia, Románia (275 euró) és Bulgária
(253 euró).

Öt, délre vagy délebbre fekvő tagállamban 500 és 1000 euró között ingadozik a havi minimálbér.
Ezek növekvő sorrendben: Portugália, Görögország (684 euró), Málta, Szlovénia (805 euró) és
Spanyolország (826 euró).
A maradék hét tagországban havi 1000 euró feletti minimálbért fizetnek. Ezek: Nagy-Britannia
(1397), Franciaország, Németország, Belgium, Hollandia, Írország és Luxemburg (1999).
Összehasonlításképp: az Egyesült Államokban 2017 januárjában 1192 euró volt a szövetségi szintű
minimálbér.
2008-hoz képest egyedül Görögországban csökkent a minimálbér (14%-kal), máshol mindenhol
nőtt.
A minimálbér és az átlagbér között Portugáliában, Franciaországban és Szlovéniában a legkisebb a
különbség (vagyis az átlagbér itt áll a legközelebb a minimálbérhez – a minimálbér az átlagbér 60
százaléka felett van). Hét országban ugyanakkor a minimálbér az átlgbér 50 százalékát sem érte
el.
Magyarországon 2014-ben az átlagbér 54 százalékán állt a minimálbér. Nálunk 2017. január 1-jén
127 500 forint volt a minimálbér, 85 százalékkal több, mint 2008-ban.
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Hordozható online tartalomszolgáltatások
Az Európai Bizottság megegyezett az online tartalomszolgáltatások hordozhatóságáról. 2018-tól az
uniós polgárok az Európai Unión belül bárhol szabadon használhatják az online előfizetéseiket,
hogy filmet vagy sporteseményt nézzenek, e-könyvet olvassanak vagy zenét hallgassanak.
Tavaly az európaiak 64 százaléka használta arra az internetet, hogy játsszon vagy filmet, zenét
töltsön le, többségük ehhez mobil eszközt használt. A 15 és 39 év közöttiek fele különösen az
utazásokhoz tartja fontosnak a tartalom hordozhatóságát.
Az új szabályozás kötelező érvényű minden előfizetéses szolgáltatónak, az ingyenes szolgáltatók,
mint az állami televíziócsatornák maguk dönthetnek arról, hogy biztosítják-e megrendelőiknek az
online tartalmuk hordozhatóságát.
Az Európai Unió két éve mutatta be az egységes digitális piacra vonatkozó terveit, eszerint
lebontanák a határokat az e-kereskedelem és a digitális szolgáltatások területén is. Ám ennek nem
mindenki örül. Az európai és amerikai filmipar szereplői veszélyeztetve látják a jogdíjakból
származó bevételüket, a szerződéseket ugyanis jelenleg országonként külön-külön kötik.
A digitális egységes piacért felelős biztos szerint a következő lépés a szerzői jogokat érintő uniós
szabályozás megreformálása.
Ahhoz, hogy az új szabályozás életbe lépje az Európai Unió Tanácsának és az Európai
Parlamentnek az engedélye is kell.
Azt egyelőre nem tudni, hogy az Egyesült Királyságban milyen szabályozás lesz érvényes, ha kilép
az Európai Unióból.
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Volkswagen-botrány

A lehető legszigorúbb szabályozást kérik az EP-képviselők
Interjú Daniel Dalton EP-képviselővel
Az óriási port kavart Volkswagen-botrány rámutatott, hogy az autók típusjóváhagyási rendszerének
komoly gyengeségei vannak. Az EP-képviselők kedden fogadták el az erre vonatkozó szabályozás
módosítását. Eszerint a jövőben a nemzeti hatóságoknak szúrópróbaszerűen ellenőrizniük kellene,
hogy a már forgalomban lévő autók megfelelnek-e az uniós biztonsági és környezetvédelmi
előírásoknak. Daniel Dalton (konzervatív-reformer, brit) témafelelőst kérdeztük a részletekről.
A Volkswagen kibocsátási-botránya rámutatott, hogy az autók mostani típusjóváhagyási
rendszere könnyen manipulálható. Hogyan lehet kiküszöbölni a problémát?
Akármilyen rendszert is állítunk fel, nem védhetjük ki teljesen, hogy valaki megsértse a
szabályokat, ezért a cél az, hogy a lehető legszigorúbb legyen a szabályozás. Nemcsak a
típusjóváhagyásról van szó, hanem a tesztelésről is. A régi teszteket egy laboratóriumban
végezték, nem pedig valós környezetben, különböző útviszonyok esetén. Az új, sokkal szigorúbb
tesztelésre vonatkozó szabályozást már megszavaztunk és egy pár éven belül életbe lép.
A típusjóváhagyási rendszer módosítását pedig ma fogadta el a belső piaci
szakbizottság.
Ez a szabályozás a tesztek adminisztrációjára vonatkozik, valamint arra, hogy mi történik a
tesztelést követően: hogyan készül el a tanúsítvány, hogyan ellenőrzik a tanúsítványt kiadó
laboratóriumot, amely aztán elkészíti és átadja a gépkocsi típusjóváhagyását igazoló
dokumentumot a nemzeti hatóságnak, amely megvizsgálja azt és végül kimondja a végső szót,
hogy az adott gépkocsi megkapja a típusjóváhagyásról szóló igazolást és vezethetik Európában.
Mit változtatnának ezen a folyamaton?
Sokkal jobban figyelnénk a nemzeti hatóságokat. Azt szeretnénk, hogy a Bizottság ellenőrizze a
nemzeti ügynökségek munkáját. Független vizsgálatokat folytatnának le, majd egy fórum
keretében megosztanák a jó példákat és gyakorlatokat. A Bizottság irányításával a nemzeti
hatóságoknak pedig a már forgalomban lévő autókat is meg kell figyelniük, mégpedig
szúrópróbaszerű ellenőrzéseken keresztül. Ilyen jelenleg nem történik.
Kilátásba helyeznek büntetést az autógyártók számára, akik megsértik a szigorúbb
szabályokat?
A jelentésünkben azt javasoljuk, hogy a Bizottságnak legyen felhatalmazása pénzbüntetés
kiszabására.
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Az Európai Unió eredményei
Huszonöt év telt el a mai Európai Uniót megalapozó Maastrichti Szerződés aláírása óta. Az
évforduló jó alkalom arra, hogy a fejlődés válságos szakaszába érkezett blokk számot vessen az
1992 óta eltelt időszakkal.
Bár a megállapodás csak 1993-ban lépett életbe, az aláírás időpontját tekintettük alapnak.
A Maastrichti Szerződés fektette le a közös valuta, az euró alapjait. Az országok szigorú
feltételrendszert kaptak, hogy megfelelő formába hozzák a gazdaságukat a gazdasági és monetáris
unióhoz. Az egyik ilyen feltétel a GDP 60%-ánál alacsonyabb államadósság volt.

Az egy főre eső GDP az egyik legfontosabb mutatója egy ország gazdasági helyzetének, ez az érték
megbízhatóan növekedett 1992 óta, bár a folyamat a válság során megbicsaklott. A visszaesés
Görgországot és Írországot érintette a legsúlyosabban.
A népesség alakulása egy másik fontos mutató. Az erősebb gazdasággal rendelkező országokban
jellemzően nőtt a népesség, Franciaországban például majdnem tízmillió fővel.
Eközben a szegényebb országokban csökkent a népesség. Ebben az éllovas Románia volt, ahonnan
több mint hárommillió fő tűnt el egy negyedszázad alatt – elsősorban a kivándorlás miatt – de
Magyarországon is lassan, de biztosan fogy a népesség.
A születéskor várható élettartam folyamatosan nőtt az EU tagállamokban. A táblázatban
Magyarország nem szerepel, de nagyságrendileg Romániával, Bulgáriával, Litvániával a sor végén
kullogunk, messze lemaradva a visegrádi országoktól, még messzebb az uniós átlagtól.
A Maastrichti Szerződés egyik célja a foglalkoztatottság növelése volt. Görögország, Spanyolország
és Portugália ehhez képest rekordmagas, még 1992-höz képest is.
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Euratom-szerződést sérthet a magyar jogszabály
Brüsszel szerint a magyar kormány beleszólásának lehetősége a nukleáris energiával összefüggő
engedélyezési eljárásba aláássa a nemzeti szabályozó hatóság függetlenségét. A Bizottság ezért a
hét elején adminisztratív levelet küldött Budapestre, kilátásba helyezve a hivatalos jogi eljárás
elindítását.
Ahogy azt a hétvégén előrejeleztük, az Európai Bizottság hétfőn úgynevezett adminisztratív levelet
intézett a magyar hatóságokhoz, tájékoztatást adva az atomtörvény december 6-i módosításáról
kialakított álláspontjáról.
A levélben – ami még nem jelenti a kötelezettségszegési eljárás megindítását – a testület
értesülésünk szerint nagyon határozottan fogalmaz, két pontból is ellentétesnek nevezve a magyar
lépést az Euratomról szóló szerződés rendelkezéseivel.
A Bizottság egyfelől azt nehezményezi, hogy Magyarország nem jelentette be (nem notifikálta) a
törvény módosítását annak elfogadása előtt, holott az Euratom-szerződés értelmében ez lett volna
a kötelessége.
Másfelől a módosított atomtörvényt azért sem tartja összeegyeztethetőnek a szabályokkal, mert
azzal, hogy beleszólást enged a kormánynak a nukleáris energiával összefüggő engedélyezési
eljárásokba, a Bizottság szerint aláássa a magyar nemzeti szabályozó hatóság függetlenségét.
Úgy tudjuk, hogy a testület arról is tájékoztatja a magyar felet, hogy az elvégzett értékelés alapján
szándékában áll a kötelezettségszegési eljárás megindítása.
Az Országgyűlés december elején szavazta meg a törvényszöveget, ami arra hatalmazza fel a
kormányt, hogy saját hatáskörben, rendelet kibocsátásával egyedileg eltérjen az Országos
Atomenergia Hivatal engedélyezésről szóló döntéseitől. A Bizottság Jávor Benedek magyar EPképviselő és a Greenpeace megkeresésére szinte azonnal górcső alá vette, hogy a törvény
összhangban áll-e az Euratom-szerződés rendelkezéseivel.
Jávor Benedek decemberben azt nyilatkozta, hogy két okból is aggályosnak tartja ebben a
formában a jogszabályt. Először is azért, mert a kormány rendeletalkotási lehetősége (tudniillik,
hogy eltérhet a normális engedélyezési eljárástól) csorbítja a nukleáris hatóság függetlenségét, ami

az európai nukleáris szabályozás egyik sarokkövének számít. Másodszor: a törvény meglátása
szerint leszűkíti a jogorvoslat lehetőségét a civil szervezetek és mások számára, ami az OAH által a
közigazgatási eljárás során kiadott engedélyek esetén biztosítva van, a kormányrendeleteknél
azonban nincs.
Egyes brüsszeli megfigyelők közvetlen összefüggést vélnek felfedezni az atomtörvény módosítása
és a Paks 2. beruházásra vonatkozó állami támogatási vizsgálatnál a döntés meghozatalának
elhalasztása között. Ezt azonban nem voltak hajlandók megerősíteni a Bizottságnál.
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Levelet kap a kormány az atomtörvény ügyében
Az Európai Bizottság a következő napokban úgynevezett adminisztratív levelet küld a magyar
hatóságoknak az atomtörvény decemberi módosításával kapcsolatban – jelezték előre jól értesült
források. A levél kiküldése még nem jelenti a kötelezettségszegési eljárás megindítását.
Egymástól függetlenül két forrás is megerősítette lapunknak, hogy az Európai Bizottság nagyon
rövid időn belül úgynevezett adminisztratív levelet küld majd a magyar hatóságoknak az
atomtörvény tavaly decemberi módosításával összefüggésben. A levelet már korábban megírták,
de egy belső döntés értelmében csak a pénteki máltai informális EU-csúcs után küldik el
Magyarországra.
Az adminisztratív levél nem egyenlő a hivatalos felszólító levéllel, ami a kötelezettségszegési
eljárás elindítását jelentené. Erről egyelőre nincs szó. Bár a Bizottság eredetileg a hazai nukleáris
hatóság függetlensége csorbításának gyanújával vizsgálta a jogszabályt, egy nevének mellőzését
kérő forrás szerint az adminisztratív levél megírásának és elküldésének a törvénymódosítás
hivatalos bejelentésének elmulasztása az oka.
Az Országgyűlés december elején szavazta meg a törvényszöveget, ami arra hatalmazza fel a
kormányt, hogy saját hatáskörben, rendelet kibocsátásával egyedileg eltérjen az Országos
Atomenergia Hivatal engedélyezésről szóló döntéseitől. A Bizottság Jávor Benedek magyar EPképviselő és a Greenpeace megkeresésére szinte azonnal górcső alá vette azt, hogy a törvény
összhangban áll-e az Euratom Szerződés rendelkezéseivel.
Jávor Benedek decemberben azt nyilatkozta, hogy két okból is aggályosnak tartja ebben a
formában a jogszabályt. Először is azért, mert a kormány rendeletalkotási lehetősége (tudniillik,
hogy eltérhet a normális engedélyezési eljárástól) csorbítja a nukleáris hatóság függetlenségét, ami
az európai nukleáris szabályozás egyik sarokkövének számít. Másodszor: a törvény meglátása
szerint leszűkíti a jogorvoslat lehetőségét a civil szervezetek és mások számára, ami az OAH által a
közigazgatási eljárás során kiadott engedélyek esetén biztosítva van, a kormányrendeleteknél
azonban nincs.
Egyes brüsszeli megfigyelők közvetlen összefüggést vélnek felfedezni az atomtörvény módosítása
és a Paks 2. beruházásra vonatkozó állami támogatási vizsgálatnál a döntés meghozatalának
elhalasztása között. Brüsszelben nyílt titok, hogy a testület eredetileg december 7-én tervezte a
döntést az ügyben, ám ezt végül meghatározatlan időre elhalasztották. Margrethe Vestager
versenypolitikai biztos egy sajtótájékoztatón a halasztás okát firtató kérdésre nem adott
egyértelmű választ, de szavaiból egyesek arra következtettek, hogy az állami támogatás
jóváhagyásával kapcsolatos osztrák aggodalmak húzódhatnak meg a háttérben.
Bécs már jelezte, hogy bírósághoz fordul (ahogy azt egyébként a brit Hinkley Point atomerőműberuházás állami támogatásának jóváhagyása után is tette), ha a Bizottság zöld utat ad a
projektnek. Az osztrákok érvelése szerint az államilag szubvencionált villamos áram torzulásokat
idézne elő a regionális árampiacon.

Ha viszont tényleg az atomtörvény módosítása volt az oka a halasztásnak, akkor a nyilatkozó
források élnek a gyanúperrel, hogy az állami támogatásról sem hoz döntést addig Brüsszel, amíg a
magyar fél nem állítja vissza a korábbi állapotot.
Általános várakozások szerint az Európai Bizottság nem fogja tiltott állami támogatásnak
minősíteni a paksi beruházást, és bizonyos garanciák ellenében zöld jelzést ad majd a projekt
konstrukciójának. Egyesek azt is tudni vélik, hogy politikai szinten tulajdonképpen már meg is
született a döntés, és legkésőbb február végére tippelik ennek formalizálását.
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Örökbefogadás automatikus külföldi elismerése
A gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesítésére az EP azt kéri a Bizottságtól, hogy álljon
elő javaslattal az örökbefogadások automatikus európai elismerésére. Állásfoglalási indítványukban
a képviselők a bürokratikus folyamatok felgyorsítására Európai Örökbefogadási Tanúsítvány
létrehozását szorgalmazzák.
A szöveg arra kéri a Bizottságot, hogy álljon elő törvényjavaslattal a „belföldi” örökbefogadások
összeurópai elismerésére, vagyis amikor a szülők és a gyerekek ugyanabból az országból
származnak. A hágai konvenció ugyan előírja, hogy a részes államok automatikusan ismerjék el a
többi országban lezajlott örökbefogadást, ez azonban csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor
örökbefogadó és örökbefogadott két különböző ország polgára.
Európai tanúsítvány és jó gyakorlatok
A képviselők a „honosítások” felgyorsítására egy Európai Örökbefogadási Tanúsítvány létrehozását
szorgalmazzák, és azt javasolják, hogy szülessenek iránymutatások az örökbefogadások minimum
követelményeivel kapcsolatban.
„Mivel az örökbefogadásnak a gyermek számára szerető, törődő és stabil környezetet kell
biztosítania, felszólítjuk a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a nemzeti dokumentumok
elismertetésére, hogy a más tagállamba költöző örökbefogadó családok jogi biztonságot
élvezzenek” - mondta Tadeusz Zwiefka, (EPP, Lengyelország) jelentéstevő.
Bürokratikus akadálymentesítés
A gyermeket hazájukban örökbefogadó családok még mindig jogi és adminisztratív akadályokba
ütköznek, amikor az egyik tagállamból a másikba költöznek. A szülők például lehet, hogy nem
tudják az iskolába beíratni gyermeküket, hacsak nem bizonyítják külön is, hogy a felügyeletet ők
gyakorolják.

Brüsszel:
Brüsszel, 2017. február 1.

Az energiaunió máris gyengítette az orosz befolyást
A jogalkotásról 2017-ben a végrehajtásra kerül a hangsúly az energiauniós projektben – húzza alá
szerdán közzétett jelentésében az Európai Bizottság, amely szerint az EU bíztatóan halad az
alacsony szénkibocsátású gazdaságra történő átállással. A tagállamoknak 2017 végéig kellene

benyújtaniuk a 2030-as célok megvalósítását felvázoló nemzeti klíma- és energiaterveik első
változatát.
2015 vége után már a második helyzetjelentésben vont mérleget szerdán az Európai Bizottság az
energiauniós projekt előrehaladásáról, alapvetően biztatóan ítélve meg az uniós és tagállami szintű
folyamatokat. Maros Sefcovic, az energiaunióért felelős alelnök ugyanakkor elismerte, hogy az új
amerikai kormányzat egyes intézkedései olyan helyzetet eredményezhetnek, hogy az EU-nak
egyedül kell magához ragadnia a globális vezető szerepet a klímapolitikában. „Aggódva figyeljük a
fejleményeket” - hangsúlyozta a Bizottság alelnöke.
A testület úgy látja, hogy az EU jó úton halad a 2020-as klíma- és energiapolitikai célok elérése
felé, legyen szó az energiahatékonyságról vagy a megújuló energiaforrások részarányáról az
energia végfogyasztásban. Az EU-nak az elmúlt több mint két évtizedben a gazdasági növekedésről
is sikerült leválasztania az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását: 1990 és 2015 óta úgy sikerült
50 százalékos növekedést elérni a gazdaságban, hogy közben a kibocsátás 22 százalékkal
csökkent. A nagykereskedelmi energiaárak is csökkentek és a tagállamok többsége várhatóan
teljesíteni fogja a 2020-ra előírt célokat.
A mérleg másik nyelve, hogy a kiskereskedelmi energiaárak nem csökkentek, sőt számos esetben
emelkedtek is az EU-n belül, és jelenleg 11 olyan tagállam van, amely nem felel meg annak a
követelménynek, amely előírja, hogy energiaellátásuk legalább 10 százalékát a határon túlról kell
beszerezniük.
Maros Sefcovic hangsúlyozta, hogy az energiauniós projekt nem kizárólag a klímaváltozás (és így
valahol az emberiség túlélésének és egészségének) céljának van alárendelve, hanem egy új,
alacsony szénkibocsátású modellt kínál az európai gazdaság modernizálásához. Az Európai
Bizottság becslései szerint 2017 és 2030 között évente 379 milliárd eurónyi beruházásra lenne
szükség az európai energiaszektorba a 2030-as klíma- és energiapolitikai célok eléréséhez.
Ezeknek csak egy, kisebb rése származna közpénzekből, főleg a magántőke bevonására
számítanak.
A Bizottság új szempontként a költségvetési erőforrásokkal való körültekintő bánásmód és a
pazarló beruházások mellőzésének szükségességére is rá akarja irányítani a tagállamok figyelmét.
Arról van szó, hogy az EU-ban jelenleg körülbelül 11 ezer áramtermelő erőmű és létesítmény
működik, amelyeknek gondoskodni kell a helyettesítéséről vagy az átalakításáról. Brüsszel szerint a
jelenlegi szűkös költségvetési források mellett el kellene kerülni a tagállamokban azt, hogy olyan
beruházásokba fogjanak, amelyekre aztán négy-öt év múlva egyáltalán nem lesz szükség.
Sefcovic biztos többek között erről is konzultálni kíván a tagállamokkal, amikor a következő
napokban újabb energiauniós turnéra indul a tagállamokban. Találkozóin azt is tudatosítani kívánja
a kormányoknál, hogy legkésőbb 2017 végéig be kellene nyújtaniuk Brüsszelben átfogó nemzeti
energia- és klímastratégiai tervük első változatát amelyben felvázolnák, hogyan kívánják teljesíteni
a 2030-as célokat.
A 2017-es évben az energiaunió külső dimenziója is jobban előtérbe kerül majd, várhatóan Kínával
(Peking saját emisszió-kereskedelmi rendszert kíván létrehozni idén) és Afrikával a fókuszban. Az
energiauniós projekt szerves része az ellátásbiztonság is. Az EB alelnöke úgy látja, hogy az elmúlt
évek intézkedéseinek következtében a 28 tagállamból 22-nek (kivéve főleg az orosz
gázszállításnak leginkább kitett közép- és kelet-európai országokat) máris javult az
energiabiztonsága. Ezt olyan intézkedéseknek tulajdonítja, mint a megújuló energiák
részesedésének növekedése, a nemzeti energiarendszerek egymással való összekapcsolása
(határkeresztező kapacitások és a kétirányú gázáramlás) és a gáztárolók esetében elvégzett
stressz tesztek. „Sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint néhány éve, sokkal likvidebb a gázpiacunk”
- szögezte le a szlovák biztos.
Az Európai Bizottság szerint a transzparenciát és a tisztességes árképzést erősítő szabályok is a
nagyobb ellátásbiztonság irányába hatnak. Ami az előbbit illeti, ide tartozik a kereskedelmi

gázszerződések átláthatósága, a kétoldalú kormányközi megállapodások előzetes, ex ante
véleményezése. Az uniós versenyjogi hatóság pedig a Gazprom ellen 2012-ben indított és idén
várhatóan véget érő trösztellenes vizsgálattal kíván érvényt szerezni a tisztességes árszabásnak.
„A verseny szabályai fognak felülkerekedni és a piaci erőfölénnyel nem lehet majd visszaélni.
Kevesebb aggodalomra van ok (az ellátásbiztonság terén), mint a múltban” - mutatott rá az
energiaunióért felelős bizottsági alelnök.
Sefcovic arra is felhívta a figyelmet, hogy a zord tél ellenére az Európát Oroszországgal összekötő
gázvezetékek kapacitásának mindössze 52-60 százaléka van kihasználva jelenleg. A biztos arra is
célzott, hogy ha meg is épül majd az Északi Áramlat 2-ik verziója (két, egyenként évi 27,5 milliárd
köbméteres kapacitással), az EU azon lesz, hogy ne lehessen teljesen kiiktatni az ukrán
tranzitútvonalat. Ehhez azonban előbb meg kell várni a stockholmi vitarendezési testület döntését
az orosz-ukrán gázárvitáról, majd ezt követően a Bizottság le kíván ülni a két féllel, hogy az ukrán
gáztranzit jövőjéről beszéljenek. Erre annál is inkább szükség lehet, hogy megnyugtassák azokat a
tagállamokat (Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária), amelyek számára az orosz földgáz
északnyugati irányú útvonalra terelése kedvezőtlen volna.
Az energiauniós projekt javaslatok formájában 90 százalékban készen áll. A még hiányzó láncszem
az alacsony kibocsátású mobilitási csomag. Ennek az alelnök szerint két szakaszban fut majd neki
a Bizottság. Előbb, még a nyári szünet előtt az eurómatrica irányelvet, az útdíjhasználati rendszert
módosítanák, továbbá néhány szociális jellegű problémát a közúti fuvarozási szektorban. Az év
vége előtt tenne javaslatot a Bizottság a személyautók és a teherautók új kibocsátási normáira. A
teljes uniós kibocsátásnak jelenleg körülbelül 20 százaléka származik a közúti közlekedésből. De,
ez az arány folyamatosan növekszik.

Brüsszel, 2017. január 31.

Az Északi-sark fokozottabb védelmét kérik az EP-képviselők
A globális felmelegedés hatásaként egyre egyszerűbbé válik a korábban elérhetetlen
Északi-sark megközelítése, így egyre nő a nemzetközi verseny is a terület erőforrásainak
kiaknázásáért.
A környezeti változások az északi-sarkvidéki területeken gyorsabb ütemben zajlanak, mint bárhol
máshol a világon. A szén-dioxid koncentrációja a légkörben az elmúlt 50 évben 2 fokkal többel
emelte meg a felszíni hőmérsékletet az Északi-sarkvidéken, mint bárhol máshol. Az északi-sarki
tengeri jég 1981 óta évtizedenként 13,4%-kal csökken, a hótakaró pedig minden évben egyre
kisebb lesz.
A térség geopolitikai jelentősége emellett egyre nő, mivel az Északi-sarkon található földgáz- és
olajkészlet a világ természetes erőforrásainak mintegy 25%-át teszi ki, kitermelésük pedig még
folyamatban van. Az EP-képviselők aggodalmukat fejezték ki az orosz haderő jelenléte miatt a
területen és hangsúlyozzák a jelentésben, hogy el kell kerülni a hadi versengést a régióban.
A jelentésben egy széleskörű és együttműködésen alapuló megközelítést ajánlanak a környezet
védelme érdekében, valamint arra kérik az EU-t hogy lépjen fel hatékonyabban a párizsi
klímamegállapodásban foglaltak betartása érdekében. Plenáris ülésen várhatóan márciusban
szavaznak a jelentésről az EP-képviselők.

2017. január 26.

CeBIT – A digitális átállás kora
A digitalizáció és a kiberbiztonság lesznek az idei CeBIT, azaz a világ legnagyobb számítástechnikai
szakkiállításának fő témái a németországi Hannoverben. Idén az Európai Unió több tagországában
is választásokat tartanak, a kiberbiztonság ezért is kulcskérdés - hangsúlyozta az egyik szervező,
Oliver Frese is.
Több mint 300 kiállító fog különböző megoldást kínálni a biztonság fokozására, ezen felül vitákat és
fórumokat tartanak a biztonság kérdéséről a CeBIT globális konferenciáján is
A CeBIT-et márciusban tartják, a rendezvény beharangozóján bejelentették, hogy az idei partner,
Japán miniszerelnöke és a német kancellár is részt vesz a megnyitón. Japán körülbelül 120 céggel
képviselteti majd magát.
Mivel a digitalizációé az egyik főszerep, így szó lesz a virtuális valóságot nyújtó technológiákról is.
A kiállításra legalább 200 ezer látogatót várnak.
A digitalizáció megváltoztatja a gazdaságot, az adminisztrációt és a társadalmat. A CeBIT érthetővé
szeretné tenni ezt az átalakulást a látogatók számára. A kiállítás és konferencia egy szinte kötelező
platform a digitális gazdaság szereplőinek.

Brüsszel, 2017. január 23.

Hekkertámadások elleni teszt
Az európai bankok kiberbiztonságát tesztelné az Európai Unió. Hivatali források szerint Brüsszelben
egyre többen aggódnak amiatt, hogy a pénzintézetek számítógépes rendszerei nem elég védettek
egy esetleges hekkertámadással szemben.
Az utóbbi években megszaporodtak a bankok elleni kibertámadások, a bűnözők ráadásul már nem
csak az ügyfelek adataihoz akarnak hozzáférni. Tavaly 81 millió dollárt loptak a bangladesi
jegybanktól, amikor feltörték a bank nemzetközi átutalásokat bonyolító rendszerét.
Ezek után a nemzetközi biztonsági szabályozásokat megszigorították.
Az EU az egész kontinensre kiterjedő stressztesztre készül, hogy további intézkedéseket
hozhassanak a bankrendszerek biztonságának fokozására.

2017. január 18.

2017: A fenntartható turizmus éve
Megnyílt Madridban a Nemzetközi Turisztikai Vásár, melyen csaknem tízezer vállalat képviselteti
magát. Mintegy 240 millió eurót generál Madridnak ez a vásár, amely a második legfontosabb
turisztikai vásár a világon, a berlini után.
A vásár beharangozója a Fenntartható Turizmus Nemzetközi Évének. Az ENSZ azt szeretné
tudatosítani, hogy az idegenforgalmat úgy kell fejleszteni, hogy az ne okozzon
környezetszennyezést.
A fő cél tanulmányozni és felhívni a figyelmet arra, hogy a turizmusnak milyen hatásai vannak
manapság. Az utazás és a turizmus nagyon fontos tevékenység lett, és az emberek nem sokat

tudnak róla. A másik cél, amely nem kevésbé fontos, az, hogyan alakítsuk ezt az emberi
tevékenységet a jó szolgálatába, pozitívvá az emberek és a bolygó számára egyaránt.
Az ágazat gyorsan fejlődik: tavaly már 1 milliárd 235 millió nemzetközi utazást regisztráltak
világszerte.

Brüsszel, 2017. január 12.

Mady Delvaux: „A robotok nem helyettesítik az embereket
Interjú Mady Delvaux szocialista, luxemburgi EP-képviselővel a robotika szabályozásáról
A robotok, ide értve a gyógyszergyárakban, a mezőgazdaságban alkalmazott robotokat, intelligens
autókat, vagy az önmagukat vezérlő drónokat, egyre inkább a napi életünk részévé váltak. De
vajon tényleg átveszik a munkát az emberektől? Ki felelős azért, ha sérülést okoznak? Az EP jogi
szakbizottsága csütörtökön szavaz arról a jelentésről, amely a robotok átfogó jogi szabályozását
kéri a Bizottságtól, Mady Delvaux szocialista, luxemburgi jelentéstevőt kérdeztük a részletekről.
Pontosan milyen robotokat érintene a szabályozás? Tudna néhány példát adni nekünk?
Olyan gépeknek tekintjük a robotokat, amelyeket különböző, egymással kommunikáló érzékelőkkel
szerelnek fel, így képesek az adatok gyűjtésére és feldolgozására. A robotok következő generációi
egyre inkább képesek lesznek az önálló tanulásra is. A legjelentősebbek most az önmagukat
vezérlő autók. De itt vannak még a drónok, az ipari, mezőgazdasági, vagy szolgáltató robotok, a
szórakoztató iparhoz tartozó robotok, például játékok, stb.
A jelentésében felveti azt a lehetőséget, hogy a robotok jogi státuszt, egyfajta jogi
személyiséget kapjanak. Mit jelentene ez a gyakorlatban?
Amikor egyre több lesz az önálló tanulásra képes robot, szükségünk lesz különböző megoldásokra,
amelyeknek a tanulmányozását és előkészítését kérjük a Bizottságtól. Az egyik lehetőség, hogy
egyfajta „e-személyiséget” adunk a robotoknak, a biztonság kedvéért, ahogyan a cégek esetében
ez már működik, de ez nem a közeljövőben lesz aktuális. Először azon kell dolgoznunk, hogy egy
jogi keretet alakítsunk ki azoknak a robotoknak a szabályozására, amelyek most elérhetőek, vagy
a következő 10-15 évben piacra kerülnek.
Addig is, kinek kellene vállalnia a felelősséget, ha kárt okoznak? A tulajdonosnak, a
gyártónak, a tervezőnek, vagy éppen a programozónak?
Ezen a téren két lehetőségünk van. A szigorúan értelmezett felelősség alapelve szerint a gyártó a
felelős, mert ő van a legfontosabb pozícióban ahhoz, hogy limitálja a károkozás lehetőségét.
Természetesen hiba esetén ő számon kérheti a beszállítóit. A másik lehetőség a kockázatelemzés
különböző tesztekkel, károkozás esetén pedig a felelősség megoszlik az érintettek között. A
kötelező biztosítás megkötését is javasoljuk, legalább a nagyobb robotok esetében.
A jelentésben említette, hogy a segítségre szoruló emberek számos esetben elkezdenek
kötődni az őket ápoló robotokhoz, ami problémát jelenthet.
Mindig világossá kell tennünk számukra, hogy a robot nem emberi lény és soha nem is lesz az.
Mutathat, de nem érezhet empátiát. Nem akarunk olyan, Japánban népszerű robotokat, amelyek
úgy néznek ki, mint az emberek. A javaslatunk tartalmazza, hogy nem szabad érzelmileg függővé
tenniük az embereket. Függhetnek tőlük fizikailag, de sosem szabad azt gondolniuk, hogy a robot
szeretheti őket, vagy haragudhat rájuk.
Miért sürgető az ügy és miért vállal a Parlament vezető szerepet ezen a téren?
Végre, először, közös európai alapelveket és jogi keretrendszert alakítanánk ki egy területen,
mielőtt a tagállamok elfogadják a saját különböző jogszabályaikat. A sztenderdek kialakítása
szintén nagyon fontos, hiszen Európa vezető helyen áll a robotok gyártása tekintetében, de ha meg
is akarjuk tartani ezt a státuszt, akkor közös európai ipari szabályokra van szükségünk. A
felelősség tekintetében pedig garantálnunk kell a fogyasztóknak, hogy kár esetén biztosítás védi
őket. A robotok nem működnek adatcsere nélkül, így az is kérdés, hogy ki kap hozzáférést ezekhez
az adatokhoz.

Azoknak, akik félnek, hogy a munkájukat átveszik a robotok, sokszor azt mondják, hogy
ez a terület éppen hogy új munkahelyeket teremt. Ugyanakkor a robotika inkább a
magasan képzetteknek adhat munkát, és leválthatja az alacsonyabb képzettségűeket,
ami problémát jelenthet.
Ez a társadalmunk és az oktatási rendszerünk egyik legnagyobb kihívása. Nem tudjuk megjósolni,
hogy mi fog történni. Úgy gondolom, hogy mindig lesz munka az alacsonyabb képzettséggel
rendelkezők számára. A robotok nem helyettesítik az embereket, együtt dolgoznak velük. Arra
kérjük a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy milyen feladatokat vehetnek át a jövőben a
robotok. Ez jól jöhet a nehezebb munkák esetén, például amikor nehezet kell emelni, vagy
veszélyes maga a munka. Meg kell vizsgálnunk a folyamatokat, hogy felkészüljünk a jövőbeni
eseményekre.

Brüsszel, 2017. január 11.

EU-költségvetés: saját források vs. a tagállamok befizetései
Alain Lamassoure EP-képviselő
Az EU a jövőben támaszkodjon kevésbé a tagállamok befizetéseire és jobban a saját
forrásaira az uniós költségvetés tervezése során, ahogy tette ezt évtizedeken át mondja a jelentés, amelyet csütörtökön ismertet Mario Monti uniós biztos az EP-ben.
Alain Lamassoure jelentéstevő kérdésünkre elmagyarázta, hogy emiatt nem változnak az
erőviszonyok a tagállamok és Brüsszel között, a pénzügyminiszterek ugyanazt a szerepet töltik be
uniós, mint nemzeti szinten. Mit jelentene pontosan a változás?
Mario Monti uniós biztos csütörtökön ismerteti a Parlamentben a jelentést, amely azt vizsgálja,
hogy hogyan lehetne az EU költségvetésének több valódi saját forrása, hogy ne a tagállamok
alkuján múljon, hogy lesz-e elegendő pénz a büdzsében az EU által vállalat feladatok elvégzéséhez.
Hétfői egyeztetésén az EP-ben Günther Oettinger költségvetésért felelős uniós biztos is
hangsúlyozta, hogy a jelentésben szereplő javaslatokat figyelembe veszi a 2014–2020-as uniós
költségvetés (MFF) közelgő félidei felülvizsgálatakor.
A probléma gyökere
Az EU költségvetése jelenleg az úgynevezett „hagyományos saját forrásokból”, azaz például vámés áfabevételekből, valamint a tagállamok gazdasági helyzete alapján meghatározott közvetlen
hozzájárulásból áll. Utóbbi adja a finanszírozás 80%-át.
Mario Monti annak a munkacsoportnak az elnöke, amelyet 2014-ben hoztak létre, hogy kidolgozzon
egy jelentést arról, hogyan támaszkodhat az EU jobban a saját forrásaira és róhat kisebb terhet a
tagállamokra a költségvetése finanszírozásakor.
A munkacsoportban a Bizottság mellett az EU Tanács és a Parlament is képviselteti magát,
ahonnan Alain Lamassoure (néppárti, francia), Guy Verhofstadt (liberális, belga) és Ivailo Kalfin
volt bolgár EP-képviselő vettek részt a jelentés kidolgozásában.
Alain Lamassoure elmondta, hogy az 1980-as évek óta a tagállamok hozzájárulásai egyre nőttek,
majd egyre inkább átvették a saját források szerepét, aminek azonban hátránya is van:
„Valahányszor az MFF a téma a Tanácsban, vagy az éves uniós költségvetést vitatjuk meg,
ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogyan finanszírozzuk a közös célkitűzéseinket, az összes
miniszter egyetlen dolog miatt aggódik: hogyan kapom vissza a pénzt, amit beleadtam?”.
Mi lenne a megoldás?
Az EU-nak számos lehetősége van, például egy olyan rendszer kidolgozása, amelyben nagyobb
szerep jut a saját forrásainak. Alain Lamassoure azonban hangsúlyozta, hogy a parlamenti
témafelelősök egyik fő célja volt a jelentés kidolgozása során, hogy a munkacsoport ne egy, hanem
a lehető legtöbb megoldási lehetőséggel álljon elő, illetve tartalmazzon forgatókönyvet a jövőbeni
módosításokra is.
Nem vonnának el hatáskört a tagállamoktól

Mikor arról kérdeztük, hogy nem tartanak-e attól a tagállami miniszterek, hogy a változások miatt
kisebb befolyásuk lenne az uniós költségvetésre, Alain Lamassoure elmondta: „Természetesen a
pénzügyminiszterek főleg ezzel érvelnek majd. De ez az érv a rosszhiszeműségen alapul. Ez nem
jelenti az erőviszonyok megváltoztatását”. „Uniós szinten ugyanazt a szerepet fogják betölteni,
amit nemzeti szinten” - tette hozzá az EP-képviselő.
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30 éves az Erasmus-program
Az Európai Bizottság 1987-ben indította el az egyik legsikeresebb programját, az ERASMUS-t. Az
azóta eltelt három évtizedben több millió egyetemi hallgató tanulhatott másik országban.
Ki az az Erasmus?
Az ösztöndíjprogram eredeti neve a European Region Action Scheme for the Mobility of University
Students, vagyis az Európai Közösségek akcióterve az egyetemi hallgatók mobilitásának
előmozdítására. A kezdőbetűkből jön ki az Erasmus, aki egy XV-XVI. században élő németalföldi
humanista tudós, filozófus volt.
Mennyi időre szól az Erasmus?
Az Erasmus minimális hossza két hónap, amennyiben valaki szakmai gyakorlatra megy. Ha tanulni
szeretne, akkor három hónapnál nem tölthet kevesebb időt külföldön. A maximális hossz mind a
két esetben egy év, és a tanultakat a hazatérés után el kell fogadtatni az egyetemen vagy
főiskolán.
Mik a célok?
Az Erasmus legfőbb célja, hogy a diákok átadják egymásnak ismereteiket, új emberekkel
találkozzanak, és új kultúrákat ismerjenek meg.
Hova lehet menni?
Jelenleg 37 ország több mint 4 ezer felsőoktatási intézménye közül lehet választani. A
legnépszerűbb úti célok között van Franciaország, Németország és Spanyolország.
Egy életen át kell tanulni
Az 1987-ben indított program 2014 és 2020 között az Erasmus + (plusz) nevet viseli. A 20072013 közti időszakban az EU Life Long Learning (Egész élet át tartó tanulás) programja keretében
működött.
Egymillió Erasmus-baba
A felmérések szerint nemcsak munkát könnyű találni erasmusos múlttal, hanem partnert is. Minden
negyedik, programban részt vevő diák külföldi tanulmányai alatt találkozott azzal, akivel
végül összekötötte az életét.
Uniós becslés szerint 2014-re körülbelül egymillió olyan gyerek született, akinek a szülei
erasmusosok voltak.
Erasmus +
A 2014-2020 időszakban 14,7 milliárd eurós keret áll a program rendelkezésére.

Az EU abban bízik, hogy az Erasmusnak köszönhetően csökken a fiatalok munkanélküliségi aránya.
A cél, hogy ösztönözzék a tanulókat, hogy vegyenek részt az európai folyamatokban, támogassák
az innovációt, és az uniós országok minél jobban együtt tudjanak működni
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A Bizottság nem tervez külső befogadótáborokat
Az Európai Bizottság jelenleg nem tervezi az EU területén kívül a menedékjogi kérelmek
elbírálására hivatott befogadóközpontok létesítését – közölte pénteken a testület illetékes
szóvivője, aki emlékeztetett rá, hogy ez nem része az uniós jognak.
Az Európai Bizottságnál jelenleg nincs tervbe véve olyan befogadóállomások létrehozása az EU
határain kívül, ahol menedékjogi kérelmeket lehetne benyújtani és elbírálni – közölte a testület
illetékes szóvivője.
Natasha Bertaud arra is emlékeztetett, hogy a menedékjogi kérelmek EU-kívülről történő
benyújtása és elbírálása jelenleg nem tartozik az EU hatáskörébe.
A magyar miniszterelnök az Európai Tanács ülését követő sajtótájékoztatón úgy vélte, hogy a
kezdeti negatív visszhangok után mára „szalonképes gondolat lett” az a magyar javaslat, hogy az
EU területén kívül (alapvetően afrikai helyszínnel) hozzanak létre befogadótáborokat a menekültek
számára, ahol a menedékjogi kérelmeiket elbírálhatnák.
Orbán Viktor szerint inkább csak arról folyik vita, hogy miként valósulhat meg mindez. „Azért nem
reménytelen Brüsszelben sem felhozni valamit” - tette hozzá.
A Bizottság az illetékes szóvivő szerint jelenleg nem folytat ilyen irányú tervezőmunkát, jóllehet ezt
nem zárta ki a jövőben.
Nevük mellőzését kérő források szerint rengeteg bonyolult jogi kérdést vetne fel egy ilyen, a
menedékjogi kérelmeket az EU területén kívül kezelő befogadóközpont (hotspot) létrehozása. Az
EU-n belüli (olaszországi és görögországi) ilyen létesítményekben ugyanis egy konkrét (az érkezés
szerinti) országhoz nyújtják be a menedékjogi kérelmeket, és arra vonatkozóan bírálják is el
azokat. Ha az EU-n kívül kerítenének sort ugyanerre, akkor kérdéses, hogy melyik ország lenne a
címzett és az illetékes, hiszen az EU, mint olyan jogilag nem tekinthető „célországnak”.
Budapesten viszont úgy vélik, hogy politikai akarat kérdése az egész, és ha ez megvan, akkor
jogilag is megoldható lenne a dolog. A magyar kormány érvelése szerint a menedékjogi eljárások
Európán kívüli lebonyolításával meg lehetne előzni, hogy migránsok százezrei keljenek útra ÉszakAfrikából a Földközi-tengeren át az olasz partok felé. Ha a menedékkérők egyszer partot értek,
akkor is Európában maradnak, ha menedékjogi kérelmüket elutasították.
A magyar elképzelések értelmében minden olyan tagállam szakértőket küldene az ilyen külső
befogadótáborokba, amelyek készek lennének a feltételeknek megfelelő menekültek befogadására
(áttelepítésére). A projektet pedig a tagállamok finanszíroznák. Úgy tudni, hogy magyar részről
például Egyiptomban és Tunéziában látnák kivitelezhetőnek ilyen befogadóközpontok létrehozását.
Az ötletet korábban a német belügyminisztérium és az olasz külügy is megtámogatta, de –
legalábbis egyelőre - egyik országban sem vált hivatalos kormányállásponttá.
Nevük mellőzését kérő források szerint, ha a külső hotspot koncepciót nehéz lesz is lenne eladni, a
törökhöz hasonló „kiemelt áttelepítési” program más országokban való alkalmazása esetleg
megoldható lenne. Az áttelepítési programok esetében ugyanakkor nem a tagállamok szakértői,
hanem az ENSZ Menekültügyi Szervezete, az UNHCR állapítja meg, hogy ki jogosult nemzetközi
védelemre, és így lehet alanya egy áttelepítési programnak.
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Brüsszelben nem tartanak egy új gázválságtól
Nem fenyegeti új gázellátási válság Közép- és Kelet-Európát, szemben azzal, amivel Oroszország
brüsszeli nagykövete egy interjúban riogatott, már jó előre Ukrajnára hárítva a felelősséget ennek
esetleges bekövetkeztéért – erősítették meg brüsszeli források.
Orosz állításokkal szemben nem kell egy újabb gázválságtól tartani Közép- és Kelet-Európában –
közölték nevük mellőzését kérő források. Vlagyimir Csizsov, orosz EU-nagykövet néhány napja az
Interfax hírügynökségnek adott interjúban (amit az Euraktív részletesen ismertetett) beszélt arról,
hogy az EU-t és annak keleti tagjait már csak napok választhatják el egy újabb gázválságtól.
A magas rangú orosz diplomata az ukrán gáztározók alacsony feltöltöttségi szintjét említette
kockázati tényezőként, ami sugallata szerint arra indíthatja Kijevet, hogy megcsapolja az EU felé a
területén át haladó gázszállításokat.
A 2006-os és a 2009-es gázválság idején Moszkva és Kijev kölcsönösen egymást okolta azért, mert
több hétre leállt az Európába irányuló gázszállítás és néhány kelet-európai ország háztartásai és
ipari fogyasztói napokig gáz és fűtés nélkül maradtak. Igazából soha sem derült ki, hogy kinek az
oldalán állt az igazság, és az EU-nak most sem lennének eszközei arra, hogy
egy hasonló helyzetben utánajárjon a felelősségnek.
Az Európai Bizottság csütörtökön szűkszavúan csak annyit közölt, hogy a helyzet változatlan és
töretlen az orosz gázszállítás. Más, nevük mellőzését kérő brüsszeli források szerint viszont a
szokásos orosz zavarkeltésről van szó, és az orosz nagykövet több fontos tényt is elhallgatott az
interjúban.
Így elfelejtette megemlíteni azt, hogy Ukrajna gázfogyasztása az utóbbi egy-két évben közel 20
százalékkal csökkent, részben a gazdasági recesszió és stagnálás, illetve az orosz-párti szakadárok
által ellenőrzött Kelet-Ukrajna „kiesése”, részben pedig az energiapazarlás visszaszorítására
bevezetett reformok következtében.
Ezért, a fogyasztás visszaesése miatt – vélekednek szakemberek – nem olyan nagy probléma az,
hogy a korábbi éveknél kevesebb (az orosz nagykövet szerint az uniós gázszállítás
zavartalanságának biztosításához minimálisan szükséges 17 milliárd helyett) 14 milliárd köbméter
földgáz van csak az ukrajnai tárolókban.
De, Brüsszel szerint az eddig enyhe tél miatt sincs ok az aggodalomra, bár az tény, hogy az
időjárás mostohára fordulhat.
A Bizottság éppen ezért kezdeményezett az előző évekhez hasonlóan háromoldalú EU-orosz-ukrán
gáztárgyalásokat, hogy Kijev szükség esetén földgázt vásárolhasson Oroszországtól. Kereskedelmi
alapon erre már most is van lehetőség, de ebben az esetben a 2009-es szerződés alapján
határoznák meg a tarifát, amit Ukrajna se nem tud, se nem akar kifizetni.
Ellenben jelenleg az olajhoz indexált árak miatt Oroszországból sokkal olcsóbban lehet földgázt
beszerezni, mint Nyugatról, ami tehát érdekeltté teheti Kijevet az orosz gázvásárlásban. A
december végén Brüsszelben tartott háromoldalú gáztárgyalásokon mégsem ütötték nyélbe a
megállapodást, brüsszeli források szerint azért, mert a Gazpromnak láthatóan nem áll érdekében
az, hogy a jelenlegi kedvező árakon adjon el földgázt Ukrajnának. Moszkva egy illetékes szerint
arra vár, hogy az időjárás hidegebbre forduljon, mert akkor kedvezőbb pozícióból tárgyalhat.

Ukrajnának szakértők szerint néhány milliárd köbméter földgázra lenne szüksége egyfajta
aranytartalékként.
Kijev ugyanakkor nem függ már teljesen az orosz gázszállítástól azóta, hogy a földgáz fordított
irányú áramlásának biztosítása révén jelentős mennyiségű földgázhoz juthat Lengyelországon,
Szlovákián és Magyarországon keresztül Nyugatról.
Bizottsági források teljességgel kizártnak tartanak egy 2009-eshez hasonló gázválságot, mivel az
EU a tagállami infrastruktúrák egymással való összekötésével és a fordított irányú gázáramlás
feltételeinek megteremtésével nagyot lépett előre a gázellátás biztonságában.
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2017 fő témái az EP-ben
Kiemelt témák 2017-ben az EP napirendjén
A migrációs- és menekültválság kezelése, a terrorizmus elleni küzdelem, az adócsalás
visszaszorítása és a digitális egységes piac is kiemelt helyen szerepel az Európai
Parlament napirendjén 2017-ben. Az EP-képviselők emellett foglalkoznak az EU
kibocsátás-kereskedelmi rendszerével (ETS) és a tiszta energia kérdésével is, hogy
Európa megtartsa vezető szerepét a klímaváltozás elleni küzdelemben. Összefoglaltuk,
hogy melyek lesznek a főbb napirendi témák a következő hónapokban.
Migráció
A Parlament várhatóan 2017-ben szavaz a dublini szabályok reformjáról. Az Európai Bizottság azt
javasolja, hogy egy úgynevezett szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmus automatikusan lépjen
életbe, ha a menedékkérelmek száma elér egy bizonyos mennyiséget. A főszabály, miszerint a
menedékkérelmet abban az országban kell benyújtani, ahol a menedékkérő belépett az EU
területére, továbbra is érvényben marad. Az EP-képviselők azon dolgoznak, hogy egységes
kritériumokat fogadjanak el a tagállamok a menedékkérelmek elbírálására és egységes legyen az
eljárás is, valamint egyeztetnek arról, hogyan lehet bevezetni a menedékkérők kötelező elosztását
a tagállamok között. Részletek összeállításunkban.
Adócsalás elleni küzdelem
A Parlament vizsgálóbizottsága várhatóan 2017 tavaszán szavaz az adóelkerülésről szóló
jelentéséről. A bizottságot az európai vállalatokat és magánszemélyeket is érintő Panama-iratok
botránya után hozta létre az EP, hogy megvizsgálja, helyesen járt-e el az Európai Bizottság és a
tagállamok az adóelkerülésről és pénzmosásról szóló szabályok betartatása során.
Részletek összeállításunkban.
Terrorizmus elleni harc
Miután az EP-képviselők és a Tanács képviselői előzetesen megállapodtak a szövegről és az EP
állampolgári jogi szakbizottsága jóváhagyta, várhatóan a plenáris is szavaz az első félévben arról
az új, terrorizmus elleni irányelvről, amelyet a tavaly novemberi párizsi terrortámadás után
dolgozott ki a Bizottság. Az EP irányelvtervezethez fűzött javaslatainak egyik kulcspontja, hogy
büntethetővé tenné a terrorcselekményekkel kapcsolatos előkészületeket az egész Unióban.
Ilyennek számít például a kiképzés az EU-ban, vagy azon kívül személyesen és az interneten
keresztül is, az utazásszervezés, vagy a pénzgyűjtés e célra. Részletekösszeállításunkban.
Digitális egységes piac

Az EP-képviselők kiemelten foglalkoznak a geo-blocking és az online tartalmak szerzői jogi
kérdéseivel 2017-ben.
A geo-blocking az a gyakorlat, amikor a vállalatok földrajzi helyhez kötik termékeik online történő
vásárlását. Számos cég gyakran indoklás nélkül meggátolja az árucikkei interneten keresztüli
vásárlását egy másik országból érkező igény esetén és visszairányítja a felhasználót egy helyi
áruházhoz, ahol azonban más áron kaphatók a termékek.
A Parlament emellett dolgozik azokon a szabályokon, amelyeknek köszönhetően egy másik uniós
országból is elérhetjük az online tartalmakat, amelyekre otthon előfizettünk.
Részletek összeállításunkban.
Klímaváltozás
A Bizottság „Tiszta energia minden európainak” intézkedéscsomagját is megvitatja 2017-ben a
Parlament, amely számos jogszabályjavaslatot tartalmaz az energiapiacra, az
energiahatékonyságra, a megújulókra, a környezetbarát tervezésre és az energiaunió
kormányzására vonatkozóan. Emellett napirenden lesz az EU kibocsátás-kereskedelmi
rendszerének (ETS) reformja is. Az ETS célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése
és a klímaváltozás megfékezése. Részletek a klímaváltozásról, illetve azenergiaunióról szóló
összeállításunkban.
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Európai önkéntes szolgálat
Európai Önkéntes Szolgálat: a kultúrák találkozásáért, a változásért
Az európai önkéntes szolgálat (European Voluntary Service) az elmúlt két évtized során
mintegy százezer önkéntes projektet szervezett fiataloknak világszerte. Olyan változatos
programokkal segítik a hátrányos helyzetű fiatalokat, mint a kertészet, vagy a
plakátkészítés.
Mit érdemes tudni az önkéntes szolgálatról, és hogyan lehet jelentkezni.
Csaknem minden negyedik 15 év feletti európai fiatal vállalt már valamilyen önkéntes munkát,
többnyire azonban helyi közösségeket segítenek, kevés kezdeményezés lépi át az államhatárokat.
Az önkéntes tevékenység csupán 7%-a kapcsolódik másik uniós tagállamhoz, és mintegy 11%-a
EU-n kívüli projekt.
A határokon átívelő önkéntes munka támogatására hívta életre az Unió az európai önkéntes
szolgálatot, amely a különböző szervezetek együttműködését segítve kapcsolatot teremt az
önkéntes országa és a projekt megvalósulási helye között.
A 17 és 30 év közötti fiatalok számára nyitott projektek 2–12 hónapig tartanak, és az önkéntesek
rendkívül sok területen, például a kultúra, a gyermek- és ifjúsággondozás, a sport, a kulturális
örökségvédelem, a művészetek, az állatjólét, a környezetvédelem vagy a fejlesztési
együttműködés területén segíthetnek. Akik sikeresen teljesítenek egy projektet, azok tanúsítványt
kapnak, mely igazolja, hogy részt vettek a programban, ez az úgynevezett Youthpass. Az
önkéntesek szállása és ellátása térítésmentes, továbbá ingyenes egészségbiztosításban
részesülnek, és költőpénzt is kapnak a projekt időtartamára, csak az utazási költségek egy kis
részét kell saját maguknak állniuk.

Az EU emellett más önkéntes tevékenységeket is támogat, az Európai Szolidaritási Testületet
például nemrég hozta létre az Unió.
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Szabadalomsértési pert indított a Nokia az Apple ellen
A Nokia azt állítja, hogy vetélytársa 32 esetben sértette meg szabadalmait, vagyis kijelzőt,
felhasználói felületet, antennát, szoftvert, lapkakészletet, videókódolást másolt termékeiről.
A pert Európában és az Egyesült Államokban egyaránt megindították a cég bejelentése szerint.
Az okostelefonok piacán háborúval fenyegető lépés minden bizonnyal válasz az Apple keddi
akciójára.
A kaliforniai cég azzal gyanúsította meg a Nokiát, hogy – két másik céggel az Acacia Research
Corppal és a Conversant Intellectual Property Managementtel szövetkezve – tisztességtelen
eszközökkel akarta csökkenteni az Apple nyereségét. A hírre három százalékot esett a Nokiarészvények értéke a tőzsdén.

Brüsszel, 2016. december 20.

Félrevezetéssel vádolja a Facebookot Brüsszel
Az Európai Bizottság azzal gyanúsítja a Facebookot, hogy félrevezető információkat
szolgáltatott a WhatsApp 2014-es felvásárlásakor.
Ha beigazolódik a gyanú, a legnagyobb közösségi médiára akár az éves forgalma 1 százalékával
megegyező pénzbírságot is kiszabhatnak.
Kifogásolási nyilatkozatot küldött kedden az Európai Bizottság a Facebooknak, azt állítva, hogy a
cég tudatosan vagy hanyagságból félrevezető információkat közölt vele a WhatsApp felvásárlását
engedélyező 2014-es fúziós vizsgálat során.
„A cégek a fúziós vizsgálat során kötelesek pontos információkat szolgáltatni a Bizottságnak.
Komolyan kell venniük ezt a kötelezettségüket. Az összeolvadások időben történő és hatékony
elbírálása az érdekelt cégek által szolgáltatott információk precízségén alapul. A konkrét ügyben a
Bizottságnak az az előzetes véleménye, hogy a Facebook pontatlan vagy félrevezető információt
adott a WhatsApp felvásárlását górcső alá vevő vizsgálat során. Az FB-nak most lehetősége van a
kifogás megválaszolására” - szögezte le Margrethe Vestager, az EU versenypolitikai biztosa.
A kifogásolási nyilatkozat értelmében a világ legkiterjedtebb közösségi médiáját működtető
amerikai nagyvállalatnak január 31-ig kell válaszolnia a gyanúsítgatásra. Ha a Bizottság
feltételezése beigazolódik, a céget akár éves forgalmának 1 százalékát elérő pénzbírság
befizetésére is kötelezhetik.
Nem áll fenn viszont a két évvel ezelőtti fúziós jóváhagyás visszavonásának, és így a WhatsApp-pal
kötött házasság felbontásának a veszélye – erősítették meg Brüsszelben. Azért nem, mert a
testület bár figyelembe vette, de nem csak az ezzel kapcsolatos információk alapján engedélyezte
2014-ben az összeolvadást.
A Facebook 2014 augusztusában a Bizottság információkérésére arról biztosította a testületet, hogy
a fúziót követően nem lesz automatikus lehetőség az FB és a WhatsApp felhasználói azonosítói

közötti átjárásra, vagyis a két személyi azonosító nem lesz automatikusan összekötve egymással.
A Bizottság a fúziós döntése során ugyan figyelembe vette ezt az információt is, de ez állítása
szerint nem befolyásolta a döntésben.
Ezt követően a WhatsApp 2016 augusztusában szolgáltatási és titoktartási szabályainak
frissítésének keretében felkínálta a lehetőséget a WhatsApp felhasználók telefonszámainak a
Facebook használók személyi azonosítóival való összekapcsolására.
A Bizottság most úgy véli, hogy a technikai lehetőség a két szolgáltatás személyi azonosítóinak az
összekapcsolására már 2014-ben, a fúziós eljárás idején is létezett. A testület attól tart, hogy az
FB szándékosan vagy csupán merő hanyagságból téves vagy félrevezető információkat közölt.

Brüsszel, 2016. december 15.

Az EP támogatja az uniós vízumkötelesség visszaállítását
A képviselők megszavazták azokat az új szabályokat, amelyek révén a Bizottság és a
tagállamok a mostaninál gyorsabban állíthatják vissza a vízumkötelezettséget a
harmadik országokból érkezőkkel szemben.
“Rugalmasabb és működőképesebb eszközt hoztunk létre, amiben az emberi jogok tiszteletben
tartása és az EP is kulcsszerepet játszik. Biztos vagyok benne, hogy az új szabályok elfogadásával
a Tanács teljes mértékben támogatni fogja Grúzia és Ukrajna vízummentességét, különösen, mert
a két ország már jó ideje teljesített a feltételeket” - mondta Agustín Díaz de Mera (EPP,
Spanyolország) parlamenti jelentéstevő.
A jelentést 485 szavazattal 132 ellenében 21 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők.
Az új szabályok értelmében a harmadik országokkal kötött vízummentességi megállapodásokat aminek következményeként az adott ország polgárainak újra vízumot kell igényelnie - az alábbi
esetekben lehet felfüggeszteni:
egy adott ország polgárai nagy számban illegálisan tartózkodnak az EU területén vagy nagy
számban tagadják meg tőlük a belépést az EU területére
a nem megalapozott menedékkérelmek számának jelentős emelkedése az adott ország
állampolgárainak vonatkozásában
a kibocsátó országok részéről a visszafogadási hajlandóság csökkenése, vagy
harmadik országokból származó állampolgárokhoz köthető biztonsági veszély növekedése
A vízummentesség felfüggesztése
A tagállamok és az Európai Bizottság egyaránt elindíthatja a vízummentesség felfüggesztésére
irányuló mechanizmust, de a döntésnek „releváns és objektív adatokon” kell nyugodnia.
A Bizottságnak egy hónapja van arra, hogy kilenc hónapra felfüggessze a vízummentességet,
miután az egyik tagállam, vagy a tagállamok többsége értesítést küldött neki, vagy saját adatai
lépéskényszert jeleznek. A döntés hatálya azonnali.
A felfüggesztés után a Bizottságnak a szóban forgó országgal közösen kell megoldást találnia a
kiváltó okok kezelésére. Ugyancsak a Bizottság dolga, hogy a szóban forgó országgal kapcsolatos
helyzetet monitorozza, és évente legalább egyszer jelezze a Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy a
vízummentességi feltételek - például az emberi jogi helyzet tekintetében - teljesülnek-e.

A felfüggesztés meghosszabbítása
Ha a helyzet nem változik, a Bizottságnak a kilenc hónapos felfüggesztés előtt legalább két
hónappal javaslatot kell tennie a vízummentesség újabb 18 hónapos felfüggesztésére. A döntés
ellen az EP és a tagállamok is tiltakozhatnak.
A Bizottság bármikor dönthet úgy is, hogy jogalkotási javaslatot terjeszt elő arra, hogy egy adott
ország a vízummentességet élvező országok listájáról átkerüljön a vízumkötelezettség alá eső
országok listájára. Ehhez az EP és a Tanács jóváhagyása szükséges.
A 2013-as vízummentességi mechanizmus felülvizsgálata Grúzia, Ukrajna és Koszovó
vízummentségéhez kapcsolódik; Grúzia ügyében a Parlament és a Tanács már megállapodást
kötöttek.
Következő lépések
A rendelet-tervezetet a Tanácsnak hivatalosan is jóvá kell hagynia, a szöveg 20 nappal azután lép
életbe, hogy megjelent az EU hivatalos lapjában. A rendelet az Egyesült Királyságra és Írországra
nem vonatkozik.

2016. december 15.

Elindult az Európai Unió saját műholdas navigációs rendszere, a Galileo
A rendkívül pontos jelek az autókba és okostelefonokba épített chipekkel lesznek foghatók. Az első
ehhez megfelelő mobilt ősszel adták ki, és 2018-tól minden újonnan forgalomba hozott autóba
beépítik majd vevőt.
- Jobb későn, mint soha. A Galileo navigációs rendszer elindításának sokan örülnek. Amikor a
programot a 90-es években elkezdték, úgy tervezték, hogy 2008-ra valósul meg az, ami végül
2016-ban történt meg. A Galileóval kapcsolatban érdemes hangsúlyozni, hogy versenytársaival, az
amerikai és az orosz rendszerrel ellentétben ezt nem a hadsereg működteti, hanem civil alapú,
többek között az Európai Bizottság is támogatja. A Galileo Európa számára stratégiai jelentőségű.
A kezdeti időszakban egyelőre tesztüzemben, az amerikai műholdas navigációs rendszer
segítségével fog működni a Galileo. A tervek szerint 2020-ban válik teljesen működőképessé.
Addigra 30 műholdat állít pályára az Európai Űrügynökség, így a rendszert világszerte lehet majd
használni.

Brüsszel, 2016. december 15.

Legyen bátorságunk harcolni az Európai Unióért!
Az együttműködés és a szolidaritás fontosságát hangsúlyozta Martin Schulz az uniós
állam- és kormányfők csütörtöki csúcstalálkozóján, ahol utoljára mondott beszédet az EP
elnökeként.
Martin Schulz sürgette a tagállamok vezetőit, hogy lépjenek előre a biztonság, a migráció, és az
Oroszországgal való kapcsolatok terén. „Mindannyian egyetértettek abban, hogy szükség van az
EU-ra, hogy az EU az egyetlen, amely megoldást jelenthet a század kihívásaira” - mondta az EP
elnöke a tagállamok vezetőinek.

Martin Schulz megnyitó beszédében érintette a Brexit kérdését és elmondta „Nem engedhetjük,
hogy a Brexitből érzelmi ügy legyen, és azt sem, hogy egy jogi labirintussá váljon, amiből nehéz a
kiút. Nem táplálhatjuk a populisták megalapozatlan állításait, miszerint az EU minden rossz
okozója”.
„Az EU-nak olyan vezetőkre van szüksége, akik a meggyőződésüknek megfelelően cselekednek,
még akkor is, ha rövidtávon ez esetleg népszerűtlenné teszi őket néhány választójuk szemében” mondta az EP elnöke. Emellett arra kérte a tagállamok vezetőit, hogy ne az EU-t hibáztassák
mindenért, ami rossz: „Csak akkor lehet sikeres, amit Brüsszelben csinálunk, ha mindenki
felelősséget vállal benne. Ne csináljanak úgy, mintha a sikerek nemzeti, a hibák pedig európai
szinten születnének”.
Utolsó, EP-elnökként elmondott nyitóbeszédében Martin Schulz úgy fogalmazott: „Mindig is az
Uniót tartottam a legnagyobb eredménynek, amit a civilizációnk a múlt században elérhetett, és
továbbra is hiszek benne, hogy ez igaz. Legyen bátorságunk harcolni érte”.

Brüsszel, 2016. december 14.

A képviselők támogatják a vasúti utazást fellendítő új szabályokat
A versenytárgyalások bevezetése arra kell, hogy sarkallja a vasúttársaságokat, hogy jobban
figyeljenek az utasok igényeire, a szolgáltatások minőségére és a költséghatékonyságra.
Kötelezővé tenné a versenytárgyalást a vasúti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási
szerződések kapcsán az a szabályozás, amelyet a szerdai plenáris ülésen fogadott el a Parlament.
Az új szabályok serkentenék a befektetéseket és fejlesztenék a kereskedelmi szolgáltatásokat is.
Az új szabályok értelmében a vasúttársaságok az EU belső személyszállítási piacán kétféleképpen
ajánlhatnak szolgáltatásokat.
Az egyik, hogy a vasúti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződések kapcsán a
nyertes szolgáltatók kiválasztása során fokozatosan át kell térni a versenytárgyalási eljárásra.
Jelenleg a vasúti személyszállítás kétharmadát ilyen szerződéseken keresztül biztosítják a
tagállamok, így a versenytárgyalás erősítheti a vállalatok közötti versenyt, ami leszorítja az árakat
és javítja a minőséget.
Továbbra is lesz rá lehetőség, hogy a nemzeti hatóságok közvetlenül bízzanak meg egy
szolgáltatót, de ebben az esetben garantálniuk kell, hogy a szolgáltatás minősége javulni fog.
A közvetlenül odaítélt szerződésekben olyan célokat kell előírni a teljesítmény és a színvonal
tekintetében, amelyek kiterjednek például a járatok pontosságára és sűrűségére.
Csak bizonyos éves összeg vagy egyéb érték (7.5 millió euró vagy 500 ezer km) lehet odaítélni
közvetlenül szerződéseket.
A másik, hogy a vasúti személyszállítással foglalkozó vállalkozások korlátozások nélkül
működhetnek Európa-szerte.
Annak érdekében, hogy a tagállamok ezzel együtt is alkalmazhassák a közszolgálati szerződéseket,
meghatározott vonalakon a hatóságok szigoríthatják egy új szereplő piacra lépésének feltételeit.
A versenysemlegesség érdekében ki kell szűrni az esetleges összeférhetetlenségeket, hogy
mindegyik szolgáltató egyenlő eséllyel férhessen hozzá a vasúti infrastruktúrához. A

közszolgáltatást végző cégeknek meg kell felelniük az uniós, nemzeti és kollektív szerződésekben
rögzített szociális és munkajogi feltételeknek.
Hatálybalépés
A vasúttársaságok 2020. december 14-től tudnak majd a belföldi vonalakon új kereskedelmi
szolgáltatásokat kínálni. A nemzeti szabályozó hatóságnak objektív gazdasági elemzést kell
végezniük, ha a szabad piacra lépést korlátozni akarják. A közszolgáltatási szerződések elnyerése
kapcsán a versenytárgyalások, néhány kivétellel, 2023-tól lesznek kötelezőek.

Brüsszel, 2016. december 13.

Egyensúlyozik az érdekek között az új Tb-szabályozás
Három helyett legalább hat hónapig jogosultak lennének a munkanélküli ellátásokra egy másik
uniós tagállamban állást kereső munkavállalók, a gazdaságilag inaktív és tartózkodási engedéllyel
nem rendelkező külföldiektől viszont visszatarthatnák a fogadó országban a tb-ellátásokat. Többek
között ezeket a rendelkezéseket tartalmazza Brüsszel új javaslata a társadalombiztosítási
rendszerek összehangolására.
A társadalombiztosítási rendszerek összehangolására vonatkozó uniós jogszabályok módosítására
terjesztett elő javaslatot kedden az Európai Bizottság.
A javaslatot bemutató Marianne Thyssen biztos kiegyensúlyozottnak nevezte a tervezetet, amely
megkönnyíti a munkavállalók szabad mozgását és védi jogaikat, ugyanakkor megerősíti a nemzeti
hatóságoknak az esetleges csalások és visszaélések elleni küzdelemre szolgáló eszközeit.
A módosítandó jogszabály szorosabb kapcsolatot teremt a társadalombiztosítási hozzájárulások
fizetésének helye és a biztosítás igénybevételének helye között, hogy a tagállamok között a
pénzügyi terhek igazságosan kerüljenek megosztásra.
A javaslat a munkanélküliségi ellátások, a tartós ápolási biztosítások, a kiküldött munkavállalók
társadalombiztosításának koordinálása, és a gazdasági tevékenységet nem végző polgároknak a
társadalombiztosítási szolgáltatásokhoz való hozzájutása területén teszi naprakésszé a vonatkozó
uniós rendelkezéseket.
1. Munkanélküliségi ellátások:
Az álláskeresők az eddigi 3 hónap helyett legalább 6 hónapon keresztül vehetik majd igénybe a
munkanélküliségi ellátást egy másik tagállamban. Ezzel a Bizottság érvelése szerint nagyobb
esélyük lesz arra, hogy munkahelyet találjanak.
A határ menti ingázók (akik másik országban laknak és dolgoznak, és legalább egyszer egy héten
hazalátogatnak) esetében annak a tagállamnak kell majd folyósítania a javaslat értelmében a
munkanélküli segélyt, ahol az utolsó 12 hónapban dolgoztak. Ez azon az elven alapul, miszerint az
a tagállam fizet, amelyik bevételezte a társadalombiztosítási hozzájárulásokat.
2. Tartós ápolási biztosítás
A javaslat egyértelművé teszi, hogy mi tartozik a tartós ápolási ellátások körébe, és hogy a
mobilitást gyakorló polgárok hol vehetik ezeket igénybe. Ez nagyobb jogbiztonságot teremt az
elöregedő társadalmakban annak az egyre növekvő rétegnek, amelynek tagjai tartós ápolásra
szorulnak.
3. A gazdasági tevékenységet nem végző polgárok hozzáférése a társadalombiztosítási
szolgáltatásokhoz

A javaslat az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján kimondja, hogy a tagállamok
megtagadhatják a társadalombiztosítási ellátások nyújtását azoktól a költöző polgároktól, akik
gazdaságilag inaktívak – vagyis se nem dolgoznak, se nem keresnek aktívan munkát – és az adott
tagállamban nincs tartózkodási joguk. A gazdaságilag inaktív polgárok akkor rendelkeznek ilyen
joggal, ha megélhetésük valamilyen módon biztosított (megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek),
és teljes körű egészségbiztosítást kötöttek.
4. A kiküldött munkavállalók társadalombiztosításának koordinálása
A Bizottság javasolja a kiküldött munkavállalók társadalombiztosításával kapcsolatos adminisztratív
szabályok megerősítését. Biztosítani kívánja, hogy a nemzeti hatóságok a megfelelő eszközökkel
ellenőrizni tudják e munkavállalók társadalombiztosítási jogállását, és egyszerűbb együttműködési
eljárást helyez kilátásba a tagállami hatóságok között az igazságtalan vagy visszaélésszerű
gyakorlatok megszüntetése érdekében.
5. A gyermekek utáni kedvezményeknél nincs változás
Végül a javaslat nem módosítja a gyermekügyi ellátások exportját érintő aktuális szabályokat. A
családi pótlékok indexálásáról nincs szó (eltérően a korábban a britekkel kötött megállapodástól): a
szülő munkavégzése szerinti ország fizeti a gyermek után járó családi pótlékot, és annak összege
nem igazítható ki a gyermek lakhelyének figyelembevételével. Az EU-ban a családi pótlékok
kevesebb, mint 1%-át viszik át egyik tagállamból a másikba.

Brüsszel, 2016. december 13.

Ne keltsenek gyűlöletet a migránsok ellen - kéri a képviselők
Az uniós tagállamok „tartózkodjanak attól, hogy politikai célból félelmet és gyűlöletet
keltenek az állampolgáraikban a migránsok és menekültek ellen” - kérik az EPképviselők abban az emberi jogok helyzetéről szóló állásfoglalásban, amelyet kedden
fogadott el a plenáris.
"Az EU-nak nem csak társadalmi, jogi és gazdasági problémákkal kellene foglalkoznia, hanem az
alapvető jogok helyzetével is, ahol jó példát kell mutatnia”, mondta Nagy József (EPP, Szlovákia)
jelentéstevő.
Az állásfoglalás áttekinti az alapvető jogok 2015-ös helyzetét az uniós tagállamokban, és sorra
veszi a legfontosabb emberi jogi problémákat, főként a migráció, az online tér és a
gyermekvédelem területén. A dokumentum kitér a szabad mozgáshoz való jogra és az életmentő
abortusz kérdésére is.
A szöveget 456 szavazattal, 138 ellenében, 104 tartózkodás mellett fogadták el.
A gyűlöletbeszéd megelőzése és az integráció javítása
A képviselők elítélik, hogy bizonyos intézmények, politikai pártok és médiumok részéről növekvő
mértékű gyűlöletbeszéd tapasztalható. Az EP felhívja az uniós intézményeket, hogy belülről is
mutassanak példát a gyűlöletbeszéd ellenzésével. A tagállamoknak a radikalizálódás és az
erőszakos szélsőségesség megelőzése érdekében fokozniuk kell az európai értékek, a tolerancia és
a közösségi érzés előmozdítására tett erőfeszítéseiket. Az integrációt pedig pozitív kampányok
segítségével kell a polgárok számára bemutatni.
Migráció: sérülékeny csoportok, gyermekek védelme
A képviselők azt sürgetik, hogy a sérülékeny csoportokat, főleg a gyermekeket minél előbb
azonosítsák. Felhívják a tagállamokat, hogy erősítsék meg a kísérő nélküli gyermekekre vonatkozó
gyámsági rendszereket és ne válasszák el a gyermeket családjaiktól. A Parlament idézi az Europol

jelentését, amely szerint 2015-ben legalább tízezer gyermek tűnt el az Unióban. Az EP arra kéri a
tagállamokat, hogy a gyermekek eltűnésének megelőzésére a kiskorúakat gyermekbarát módon
azonosítsák és vegyék nyilvántartásba. Az EP ezen felül azt ajánlja, hogy erősítsék meg az eltűnt
gyermekkel kapcsolatos meglévő eszközöket, ideértve az eltűntek európai forródrótjait.
Online fenyegetések és alapvető jogok
A képviselők felhívják a tagállamokat, hogy a gyermekek online zaklatása, szexuális
kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelem jegyében biztosítsanak az Eurojust és
az Europol számára megfelelő erőforrásokat az áldozatok jobb azonosítása, az elkövetői hálózatok
elleni küzdelem, illetve az ilyen anyagok kiszűrése céljából. A gyermekeket megfelelően
tájékoztatni kell az internettel kapcsolatos esetleges kockázatokról, például tájékoztató kampányok
és iskolai programok révén, amiben a magán- és állami szektornak jobban együtt kell működnie.
Háttér
A jelentés az EP válasza a Bizottság 2015-ös éves jelentésére. A szöveg a fentieken túl a
kisebbségek, ideértve a romák, LMBTI emberek, nők, fogyatékkal élők és idősek alapvető jogaival
foglalkozik. Az EP által október 25-én elfogadott javaslat szerint a demokrácia, jogállamiság és az
alapjogok vélt sérelme kapcsán kötelező erejű mechanizmus révén éves jelentésekben kellene
megvizsgálni a tagállamok helyzetét.

2016. december 13.

Az ablak fűtené az irodaházakat
A lichtensteini fővárosban, Vaduzban egy európai kutatási projekt, a fluidglass keretében
különleges ablaküveg kialakításán dolgoznak. Az üvegtáblákba különleges folyadékot
fecskendeznek, ezért a külső oldaluk felveszi a napsugárzást és energiává alakítja. A belső oldal
pedig hűteni és fűteni is tudja a konténer belsejét.
- El lehet sötétíteni az ablakot, amely így véd a napsugaraktól – mutatja a prototípust Anne-Sophie
Zapf, a projekt koordinátora. – A belteret is fűti vagy hűti. Napelemként is használható, beszívja a
napsugárzás energiáját, és abból fedezi az épület energiafogyasztását.
Az ablaküvegben lévő folyadék víz, fagyálló és mágneses részecskék keveréke. A tudósok szerint
az volt a legnehezebb feladat, hogy a keverék stabil maradjon, ezért nagyon konkrét
tulajdonságokkal rendelkező részecskéket kerestek.
- A részecskéknek nem szabad összecsomósodni, összetapadni – magyarázta Daniel Gstöhl
mechanikai mérnök. – Nem rakódhatnak le az ablaküveg belsejében, oldat formában kell
megmaradniuk, és szükség esetén könnyen leszűrhetőnek kell lenniük.
Szükség volt arra is, hogy a folyadékot biztonságosan, homogén formában, hatékonyan be
lehessen fecskendezni az ablakba.
- A legnagyobb nehézséget a megfelelő működési mód kiválasztása okozta – mondta Stefan Frei
mérnök. – Az üveget nem lehet nyomás alatt működtetni, mert így egy idő után deformálódna, és
akkor a részecskék nem oszlanának meg szabályosan az üvegben. Ez azt jelenti, hogy alacsony
nyomáson kell működtetni a rendszert. Az alacsony nyomás miatt viszont újabb problémák
jelennek meg, amelyeket szintén kezelni kell.
Kifinomult digitális modellekre is szükség volt annak a megjóslásához, hogy milyen mértékben és
milyen feltételek teljesülése esetén tudja az ablak jól szabályozni a beltéri hőmérsékletet.

- Megerősíthetjük, hogy ezen túl nincs szükség további fűtő- illetve hűtőrendszerre, klímára –
szögezte le Laura Baumgartner építészmérnök. – Ez az egyik fontos dolog, amit a számítógépes
modell segítségével tisztáztunk. Ezt kell most megerősíteni a konténerben végzett kísérletekkel.
A téli kísérleteket Vaduzban, a nyáriakat Cipruson végzik. A tesztek során a tudósok
megbizonyosodnak afelől, hogy az ablakok ténylegesen felfűtik, illetve lehűtik-e a konténert.
Miközben az eredményekre várnak, a kutatók már előre gondolkodnak.
- A fő felhasználási területet a nagy homlokzati üvegfelülettel rendelkező sokemeletes
irodaépületek jelenthetik – mondta a koordinátro Anne-Sophie Zapf. – Arra még megoldást kell
találnunk, hogy a nagy üvegfelületekkel rendelkező épületeket hogyan árnyékoljuk le.
Mindenesetre a nagy irodaépületek beruházóira számítunk elsősorban, mert a magánházakban
kevesebb az üvegfelület, és a hatékonyság érdekében a mi rendszerünknek a lehető legnagyobb
felület kell.
A kutatók szerint ezek az energiahatékony ablaküvegek kevesebb mint négy év múlva kerülhetnek
kereskedelmi forgalomba.

Brüsszel, 2016. december 12.

A vasúti utazás fellendítéséről szóló reform

Néhány dolog amit érdemes tudni az európai vasútról
Lehetővé teszi, hogy új szereplők lépjenek be a vasúti szolgáltatások piacára és harmonizálja a
nemzeti eljárásokat az az új szabályozás, amelyről hétfőn vitáznak, szerdán pedig szavaznak az
EP-képviselők. A negyedik uniós vasúti csomag részét képező szabályok célja nemcsak az, hogy
javítsák a szolgáltatások minőségét és lejjebb szorítsák az árakat, hanem az is, hogy a
vasúthálózat fejlesztésével elérhetőbb legyen Európa bárki számára.
A Parlament a hétfői plenáris ülésen vitázik, szerdán pedig szavaz azokról a szabályokról, amelyek
a vasúti ágazat reformjára vonatkozó uniós csomag képezik.
A szabályok kétféleképpen javítanának a szolgáltatások minőségén. Az egyik, hogy a vasúti
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződések kapcsán a tagállamoknak fokozatosan át
kell térni az ajánlattételi eljárásra. Eddig a nemzeti hatóságok általában közvetlenül bíztak meg egy
szolgáltatót, az új szabályok azonban megkönnyítenék, hogy új szereplők lépjenek be a piacra. A
másik, hogy korlátozások nélkül működhetnek a vasúti személyszállítással foglalkozó vállalkozások
Európa-szerte.
Az EP-képviselők azt várják, hogy az új szabályok élesítik a vállalatok közötti versenyt, ami
leszorítja az árakat és javítja a minőséget. A vasúti közlekedés az utazás környezetbarát módja,
így a szektor fejlesztése a károsanyag-kibocsátás csökkentését is segíti Európa-szerte.
Inforgrafikánkon bemutatunk néhány érdekes adatot az európai vasúthálózatról.

2016. december 12.

Miként kezeljük az álhíreket
Onnantól kezdve, hogy egy washingtoni pizzázóban egy Hillary Clinton által működtetett
gyermekpornó-hálózat üzemel, egészen odáig, hogy Donald Trump szerint a republikánusoknak
vannak a “leghülyébb” szavazói, mindenféle álhír megjelent a sajtóban az elkeseredett amerikai
elnökválasztás idején.
Szakértők szerint az álhírek komoly problémát jelenthetnek Európában a jövőre esedékes francia
és német választások előtt is.
Egy olasz internetoldal, a Pagella Politica – amely az álhírek ellenőrzésével foglalkozik – azt állítja,
hogy a közösségi oldalakon, az olasz referendumról szóló hírek fele hamis volt.
Öt tipp az álhír kiszűrésére
Ellenőrizze az oldalt: gyakran ezek az oldalak egyértelműen jelzik, hogy fantázia vagy paródia
hírekkel szolgálnak.
Ellenőrizze a weboldal linkjét: ez egy felismerhető brand vagy valamilyen furcsa cím, mint például
ABC.com.co?
Ellenőrizze az oldal domain-jét: használja a who.is oldalt, hogy ellenőrizze, ki és mikor készítette
az oldalt. Az áloldalakat gyakran csak pár napja vagy hete indították.
Keressen rá az oldalra és a sztorira: ha ez egy megbízható oldal és történet, akkor még több száz,
idevágó cikket fel kell, hogy dobjon a Google.
Keressen rá a képre: néha az álinformációt úgy osztják meg, hogy régi képeket tesznek hozzá.
Használjon erre alkalmas eszközt, például Google reverse image search-et vagy a Tineye-t!
Mennyire jelent nagy gondot az álhír?

Hillary Clinton úgy fogalmazott, hogy a járványszerűen terjedő álhírek és a hamis propaganda
valósággal elárasztotta a közösségi oldalakat, és ez súlyosan veszélyeztethet emberi életeket is.
A Facebook-vezér Mark Zuckerberg azt állítja, hogy az ezen a közösségi oldalon megjelenő hírek
99 százaléka valódi, és ha fel is kerülnek oda álhírek, az csak partizánakciónak tekinthető.
A First Draft News útmutatást nyújt az online tartalom ellenőrzésére. A cég igazgatója, Jenni
Sargent azt mondta, hogy az álhírgyártók egyik alaptrükkje, hogy megerősítik a célközönség
előítéleteit. Így rávenni a Trump-szavazókat, hogy osszanak meg egy Clinton ellenes posztot,
valójában nem változtatja meg sok ember szavazatát.
Miközben arról nincs egyetértés, hogy milyen a hatása az álhíreknek, egyre többen kutatják ezt a
területet. A mexikói egyetem professzora, Pablo Suárez úgy véli, nem igazán egyértelmű, hogy az
amerikai elnökválasztás alatt milyen hatással voltak az emberekre az álhírek, ez jelenleg is egy
aktív kutatási téma.
Mit tehetünk az álhírek ellen?
A szakértők szerint az egyik probléma az, hogyan tudunk különbséget tenni az álhírek és a
szatirikus hírek között.
A queenslandi egyetem munkatársa, Dr Daniel Angus szerint ez nem is olyan könnyű, mert vannak
szatirikus weboldalak, amiknek a tartalmát sokan szó szerint veszik. Nehéz meghúzni a
határvonalat az álhír és az irónia között. Nem csak valódi és álhír létezik. Van egyfajta szürkezóna
is közte. Az emberek sokszor mondogatják, hogy nem bíznak az újságírókban és a sajtóban.
Ugyanakkor megbíznak az ismerősükben, aki a Facebookot használja? Suarez arra is figyelmeztet,
hogy óvatosnak kell lenni ebben a kérdésben, mert mindez akár könnyen átfordulhat a cenzúrába
és a saját véleményüket hangoztató emberek elhallgattatásába.
Egy magyar ötlet
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt készített egy alkalmazást, amely segíthet leleplezni a feltételezett
álhíreket gyártó oldalakat.

Brüsszel, 2016. december 8.

Máris górcső alá vette Brüsszel az atomtörvényt
Az Európai Bizottság vizsgálódik, hogy a magyar parlament által a napokban módosított
atomtörvény, ami lehetőséget adna a kormány számára az Országos Atomenergia Hivatal
engedélyezési döntéseitől való egyedi eltérésre, összhangban áll-e az Euratom Szerződés
rendelkezéseivel.
Az Euratom Szerződést érintő tagállami döntéseket hivatalosan be kell jelenteni Brüsszelben.
„Még nem alakítottunk ki álláspontot a kérdésben (tudniillik, hogy ellentétes-e az uniós joggal a
törvény), de vizsgáljuk és a megfelelő pillanatban érintkezésbe lépünk a magyar hatóságokkal”.
A kedden elfogadott törvényre Jávor Benedek, az EP zöld párti frakciójának magyar tagja és a
Greenpeace hívta fel az Európai Bizottság figyelmét.
A képviselő két okból is aggályosnak tartja a friss jogszabályt. Először is véleménye szerint a
kormány rendeletalkotási lehetősége (tudniillik, hogy eltérhet a normál engedélyezési eljárástól)
csorbítja a nukleáris hatóság függetlenségét, ami az európai nukleáris szabályozás egyik
sarokkövének számít. Másodszor: a törvény meglátása szerint leszűkíti a jogorvoslat lehetőségét a

civil szervezetek és mások számára, ami az OAH által a közigazgatási eljárás során kiadott
engedélyek esetén biztosítva van, a kormányrendeleteknél azonban nincs.
„Ezért felhívtam az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy a törvény több ponton is ellentétes lehet
az uniós előírásokkal” - közölte Jávor Benedek.

Brüsszel, 2016. december 8.

Bevasalnák az energiapiaci szabályokat Budapesten
A második szakaszba léptette csütörtökön az Európai Bizottság a Magyarországgal
szemben a harmadik energiacsomag egyes energiapiaci rendelkezéseinek nem megfelelő
végrehajtása és alkalmazása miatt 2015 elején indult kötelezettségszegési eljárást.
Úgynevezett indoklással ellátott vélemény kiküldésével Európai Bizottság hivatalosan felkérte
Magyarországot a villamos energiáról szóló irányelv és a gázirányelv megfelelő végrehajtására és
alkalmazására.
A Bizottság közleménye emlékeztet rá, hogy a két jogszabály a harmadik energiacsomag részét
képezi, és tartalmazza azokat a kulcsfontosságú jogi rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik az
energiapiacok megfelelő működését, ezen belül az átviteli hálózatok üzemeltetőinek az
energiatermelőktől és a szolgáltatóktól való szétválasztására, a nemzeti szabályozó hatóságok
függetlenségének és jogköreinek megerősítésére, valamint a fogyasztók számára előnyökkel járó
intézkedésekre vonatkozó szabályozásokat.
A Bizottság megállapította, hogy a jelenlegi magyar gázügyi jogszabályok továbbra is lehetővé
teszik a magyar kormány számára, hogy meghatározza a nemzeti hálózatokhoz való csatlakozás és
hozzáférés bizonyos feltételeit, a kiegyensúlyozó szolgáltatások nyújtásának feltételeit, valamint a
határon átnyúló infrastruktúrákhoz való hozzáférés feltételeit. A gázirányelv szerint e kérdésekben
a kizárólagos hatáskör a nemzeti szabályozó hatóságot kell, hogy illesse.
Ezen túlmenően, a nemzeti jogszabályok bizonyos költségtípusokat kizárnak a hálózati villamos
energia és a gáztarifák számításából.
A Bizottság 2015 februárjában hivatalos felszólító levelet küldött Magyarországnak, elindítva ezzel
a kötelezettségszegési eljárást. Mivel a magyar előírások továbbra sem felelnek meg az uniós
jogszabályoknak, a Bizottság most indokolással ellátott véleményt küld.
A kormánynak elvileg két hónap áll rendelkezésére arra, hogy tájékoztassa a Bizottságot a helyzet
orvoslására hozott intézkedésekről, Brüsszel ezt követően az Európai Bíróság elé terjesztheti az
ügyet.

Brüsszel, 2016. december 6.

Csak a szegényeknél tűrnék az áram árszabályozását
A villamos energia piaci szabályozást módosító javaslat értelmében csak az
energiaszegény vagy a védendő háztartási fogyasztókra vonatkozó hatósági árakat
lehetne az irányelv hatályba lépésétől számított öt éves átmeneti időszakban
fenntartani. A háztartások egészét érintő rezsicsökkentés aligha férne be ebbe a
kategóriába.

Alig néhány nappal előterjesztése után a tagállamok energiaminiszterei hétfőn egy infrmális
munkaebéden már meg is vitatták az Európai Bizottság átfogó, tiszta energiáról szóló
javaslatcsomagját.
A szlovák elnökség tájékoztatása szerint a legtöbb kétely éppen a Magyarországot is érintő
energia-árszabályozás kivezetésével, a szén energiamérlegen belüli helyével és a megújulók
energiahálózatba való betáplálásával kapcsolatban fogalmazódott meg. Értesülésünk szerint az
árszabályozás témájában elsősorban Magyarország és valamive visszafogottabban Franciaország
képviselője hallatta a hangját.
Bizottsági források első tájékoztatásából még úgy tűnt, hogy a háztartások által felhasznált
villamos energia központi árszabályozását en bloc egy ötéves időszak leteltével kell majd csak
kivezetniük azoknak az EU-tagállamoknak, ahol jelenleg ilyet alkalmaznak. A jogszabály-tervezetet
áttanulmányozva azonban egy ennél árnyaltabb kép rajzolódik ki. A módosított irányelv (a villamos
energia belső piacának közös szabályaira vonatkozó 2003/54-es irányelv) hatályba lépésétől
számított öt évig kizárólag az energiaszegény vagy a védendő háztartási fogyasztókra szabott
hatósági árakat lehetne fenntartani.
Amiből megfigyelők szerint az is következik, hogy a háztartások egészére vonatkozó, nem a
rászorultság kritériumán alapuló általános rezsicsökkentés nem felelne meg az új szabályoknak.
Mi több, a védendő fogyasztókkal is csak átmeneti kivételt tennének, ugyanis a Bizottság azt
szeretné (ez áll az irányelv-módosítás 5-ik cikkében), ha a tagállamok főszabályként a villamos
energia árszabásába való beavatkozás nélkül, célzott módon gondoskodnának az energiaszegény
és a védendő háztartási fogyasztók védelméről. „Az áramszolgáltatók szabadon kell, hogy
eldöntsék, milyen áron szállítják az áramot a fogyasztóknak. A tagállamoknak megfelelő
intézkedéseket kell hozniuk az áramszolgáltatók közötti tényleges verseny biztosítása érdekében” olvasható a a szövegben.
Ahol azonban már van ilyen, a szegény háztartásokat védő háló (árszabályozás), az öt évig, sőt
bizonyos kivételes esetekben akár ennél tovább is fennmaradhatnának. A szöveg szerint feltéve,
hogy az ilyen beavatkozás általános gazdasági érdeket képvisel, világosan van meghatározva,
átlátható, diszkriminációmentes, ellenőrizhető és biztosítja az uniós villamos energiacégek egyenlő
hozzáférését a fogyasztókhoz. „Az (állami) beavatkozások nem mehetnek tovább annál, mint ami
az általános gazdasági érdek eléréséhez szükséges, időben behatároltaknak és a
kedvezményezetteket illetően arányosaknak kell lenniük” - fogalmaz javaslatában a Bizottság.
További megkötést jelenthet, hogy az árszabályozást alkalmazó tagállamoknak elfogadásuk után
maximum egy hónapon belül hivatalosan be kellene jelenteniük az ilyen jellegű intézkedést
Brüsszelnek, miközben azonnal hatályba helyezhetnék (a szöveg nem szól a már létező
árszabályozásokról).
A bejelentéssel egyidejűleg meg is kellene indokolniuk, hogy más eszközök miért nem alkalmasak
a helyzet orvoslására és milyen szempontok alapján határozták meg a kedvezményezettek körét és
az intézkedés időtartamát. Amennyiben a Bizottság két hónapon belül nem tart igényt több
információra, az intézkedés véglegesnek tekinthető. Brüsszel ugyanakkor olyan döntést is hozhat,
amiben az intézkedések módosítására vagy visszavonására szólíthatja fel a tagállami hatóságokat a
bejelentéstől számított két hónapon belül. Ilyenre akkor kerülhet sor, ha a Bizottság szerint az
előzetes feltételek nem teljesültek.
A jogszabály módosításáról a tagállamok (a Tanács) és az Európai Parlament együtt fog dönteni. A
Tanácsban elvileg a szavazatok minősített többsége kell majd az irányelv elfogadásához. A szóban
forgó javaslat azonban egy átfogó energiacsomag része, így nagyon valószínű, hogy az
árszabályozást is más kérdésekkel együtt, azokkal szoros összefüggésben tárgyalják majd.

Brüsszel, 2016. december 2.

Az EU–USA adatvédelmi egyezmény magas fokú védelmet biztosít
Jan Albrecht az EU–USA adatvédelmi keretegyezményről
Arról az EU–USA keretmegállapodásról döntött csütörtökön az EP, amely a rendőrségi és
igazságügyi együttműködés során továbbított személyes adatok védelmét szabályozza.
Jan Philipp Albrecht (zöldpárti, német) témafelelős interjúnkban elmondta, hogy az
egyezmény segít visszaállítani a bizalmat a Snowden-ügy után és „magas sztenderdeket
és magas fokú védelmet” garantál a magánadatoknak.
Miről szól a keretegyezmény?
A keretmegállapodás azoknak a magánadatoknak a magas sztenderdjét és magas fokú védelmét
írja elő, amelyeket az európai és az amerikai hatóságok továbbítanak egymásnak.
Nehéz visszaállítani a bizalmat azóta, hogy Edward Snowden adatokat szivárogtatott ki
az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségtől (NSA) és ezzel kirobbantotta a tömeges
megfigyelések botrányát?
A Snowden-ügy rávilágított, hogy az Egyesült Államoknak többet kell tennie az adatvédelmi
szabályok terén, ha a biztonságról beszélünk. Azért küzdöttünk a keretegyezmény elfogadásáért,
hogy visszaállítsuk az elvesztett bizalmat. Nagyon nagy siker, hogy ezt elértük, legalább a
rendőrségi ügyekre vonatkozóan, hiszen a szabályozás nem terjed ki a titkosszolgálatokra. Ezen a
területen még sok a teendőnk, folytatnunk kell a munkát.
Elegendő a mostani megállapodás és az USA bírósági jogorvoslati törvénye ahhoz, hogy
megfelelő védelmet biztosítson a magánadatoknak a rendőrségi és bírósági ügyek során?
Az USA jogorvoslati törvénye rendkívül fontos. A történelem során először fordul elő, hogy az
Egyesült Államok kiterjeszti az alapvető jogokat a nem amerikai állampolgárokra, vagy ott élőkre.
Enélkül nem történhetne adatátvitel az USA felé, mivel az Európai Bíróság kimondta, hogy ez az
előfeltétele bármilyen adatvédelmi megállapodásnak.
Van okunk aggodalomra az amerikai elnökválasztás eredményét látva? Lehet, hogy
Donald Trump változtatna a megállapodáson?
Egyelőre nem tudjuk, hogy milyen változásokat hozhat Donald Trump elnöksége és mit gondol az
adatvédelem és adatátvitel kérdéséről. Az egyezmény azonban kiköti, hogy a benne foglaltakat az
Egyesült Államoknak teljes mértékig végre kell hajtania, másképpen nem lép életbe és marad
minden így, ahogy most van.
Mit jelent a keretmegállapodás Európa számára, hogyan hat a tagállamok adatvédelmi
rendszereire?
Az egyezmény Európán belül is javít a helyzeten, hiszen számos tagállamnak már van kétoldalú
megállapodása az USA-val, amelyek azonban sokkal kisebb mértékű védelmet biztosítanak az
adatoknak.
Fontos azonban, hogy amikor a rendőrségek és bíróságok közötti adatátvitelről beszélünk, akkor
tagállami és uniós szinten is javítanunk kell az adatok védelmét, ami a feltétele egy jobb
együttműködésnek a bűncselekmények megelőzése érdekében.
A keretmegállapodás kiterjed minden személyes adat, úgy mint nevek, címek, vagy bűnügyi
nyilvántartások átadására, cseréjére az EU és az USA között a bűncselekmények - beleértve a

terrorizmust - megelőzéséhez, felderítéséhez, kivizsgálásához és büntetőeljárások lefolytatásához.
További részleteket ide kattintva lehet elérni.

Brüsszel, 2016. december 1.

Új szabályozás jön: online filmek zenék, könyvek határok nélkül
Információs társadalom − Online tartalom határok nélkül
Sokan tapasztaltuk már, hogy amikor külföldön nyaralunk, vagy csak elutazunk
otthonról, nem férünk hozzá a filmekhez, zenékhez, vagy éppen elektronikus
könyvekhez, amelyekre otthon előfizettünk. Ennek egyszerű oka a területhez kötött
szerzői jogvédelem. A Parlament jogi szakbizottsága kedden szavazott az új
szabályokról, amelyeknek köszönhetően egy másik uniós országból is elérhetjük az
online tartalmakat, amelyekre otthon előfizettünk.
Sokan fizetünk elő különböző online szolgáltatásokra, hogy elérhessük a szerzői jog által védett
filmeket, zenéket, kedvenc sorozatunkat, vagy éppen elektronikus könyveket, elég, ha a Netflixre,
vagy a Viasat’s Viaplay szolgáltatásra gondolunk.
Ez azonban egyelőre határokhoz kötött, a területileg szabályozott szerzői jogok miatt. A Parlament
jogi szakbizottsága kedden megszavazta azokat az új szabályokat, amelyeknek köszönhetően
hozzáférhetünk az online tartalmakhoz, amelyekre otthon előfizettünk akkor is, ha ideiglenesen egy
másik uniós országban tartózkodunk.
„Ez egyfajta kivétel, amely egy rövid időre lehetővé teszi a határokon keresztüli hordozhatóságot.
Két feltétele van: az utazás ideiglenes legyen, valamint tudjuk ellenőrizni, hogy az előfizetést
valóban abban a lakhelye szerinti országban fizette ki, amit az utazása közben állít” - mondta JeanMarie Cavada (liberális, francia) parlamenti témafelelős.
A következő lépésként az EP-képviselők megkezdik a tárgyalásokat a tagállamok képviselőivel a
szabályozás részleteiről és pontos szövegéről.

Brüsszel, 2016. november 30.

Még évekig nem piszkálná az EU a rezsicsökkentést
Öt éves átmeneti időszak után végleg megszüntetné a hatóságilag szabályozott
kiskereskedelmi árakat a villamos energia (nem a gáz!) esetében az Európai Bizottság,
amely szerdán terjesztette elő az energiahatékonyságra, a megújulókra és az
energiafogyasztókra fókuszáló átfogó „téli energiacsomagját”.
Több mint ezer oldalra rúg az a dokumentum „cunami”, amit szerdán fogadott el az energiaunió
megteremtésére irányuló erőfeszítéseinek részeként Brüsszel. Az Európai Bizottság által
jóváhagyott jogszabályok és közlemények tömegéből álló „téli energiacsomag” az eddiginél
ambiciózusabb energiahatékonysági célok, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó jogszabályi
háttér kiigazítása és a villamos energia piac szabályozói reformja révén halad tovább a tiszta
energia korszakára való átállás és a párizsi klímacélok végrehajtása felé vezető úton.
A példátlan méretű és mélységű csomag magyar szempontból talán legérdekesebb eleme az a
javaslat, ami a jogszabály elfogadásától számított öt éves átmenet után végleg megszüntetné a
szabályozott árakat a villamos energia piac kiskereskedelmi szegmensében. Mivel az ipari

fogyasztók esetében lényegében már csak egy tagállam, Lengyelország alkalmaz hatóságilag
rögzített árakat, az intézkedés gyakorlatilag csak a háztartási villamos energia árakat érintené.
Az árszabályozás kivezetése mostantól számítva öt évnél bizonyosan hosszabb időt, akár 6 és fél
évet is igénybe vehet, a jogalkotás időtartamától függően. Abban, hogy öt éves és nem rövidebb
átmenetet javasolt a Bizottság, nevük mellőzését kérő források „magyar kéznyomot” véltek
felfedezni.
A mostani javaslat nem vonatkozik a földgázra, és lapinformációk szerint nem is túlzottan
valószínű, hogy egy ilyen jellegű kezdeményezés a 2019 őszéig hivatalban lévő Juncker-bizottság
alatt napvilágot látna.
A Bizottság szilárd meggyőződése, hogy a mesterségesen alacsony szinten tartott háztartási
energiaárak hátráltatják a felelős energiafogyasztást és elriasztják a befektetőket. „Ha nem állítjuk
vissza az árjelzéseket, lemondhatunk a keresletalapú és a felhasználókat takarékosságra ösztönző
energiafogyasztásról” - nyilatkozta Maros Sefcovic, az energiaunióért felelős alelnök.
A javaslat ugyanakkor védené a sebezhető fogyasztókat, akiknek komoly nehézséget okoz a havi
rezsi kifizetése. Ők önkéntes alapon úgynevezett dinamikus szerződést köthetnének az
áramszolgáltatókkal, ami nagyobb rugalmasságot jelentene a fogyasztásban és a villanyszámla
kiegyenlítésében.
Miközben a nagykereskedelmi energiaárak a fokozódó verseny hatására mind a villamos energia,
mind pedig a gázszektorban dinamikusan csökkentek, addig a háztartásoknak uniós átlagban 2-3
százalékkal többet kell fizetniük az energiáért, mint 2014-ben. A Bizottság kimutatása szerint a
szegényebb tagállamokban a háztartások jövedelmük akár 9 százalékát is háztartási energiára
költik, de különösen az alacsonyabb jövedelmű rétegek büdzséjét terheli meg a világítás és a
fűtésszámla. Szlovákiában például az alacsonyabb jövedelmű háztartások akár havi rezsijük 22
százalékát is energiára költhetik.
A kiskereskedelmi energiaárak növekedése nem az energiatartalomhoz, hanem az adókhoz,
hálózati díjakhoz és a megújulókhoz nyújtott állam támogatásokhoz köthető.
A szerdán bejelentett új bizottsági kezdeményezések fókuszában az energiahatékonyság javítása
áll, elsősorban azért, mert Brüsszel ezen a téren látja a legnagyobb kihasználatlan potenciált a
klímaváltozás elleni uniós célok elérésében és a szénmentes gazdasági modellre való átállásban.
A Bizottság a 2014-es megállapodás módosításával 27 százalék helyett most minimum 30
százalékos EU- (de nem tagállami) szinten kötelező energiamegtakarítási célt javasol 2020 és 2030
között. A 3 százalékos különbség a testület becslése szerint 70 milliárd euróval nagyobb GDP-t és
400 ezerrel több új munkahelyet jelent majd. Bár zöld szervezetek szerint simán belefért volna 40
százalékos célkitűzés is, Brüsszel azzal érvel, hogy ennek túl nagyok lettek volna a költségei,
elviselhetetlen terhet rakva a gazdasági szereplőkre.
Az energiahatékonyság javításának középpontjában az épületek állnak majd, amelyek 40
százalékban részesednek a teljes energiafogyasztásból, és becslések szerint 75 százalékuk
energiapazarló.
A megújuló energiaforrásoknak 2030-ig uniós szinten kötelezően 27 százalékos szintet kell elérniük
a teljes energiamérlegen belül. Az uniós célt azonban – és ez nem új - nem bontják le kötelező
nemzeti célokra. Ehelyett minden tagállamnak a 2020 és 2030 közötti időszakra vonatkozó
egységes nemzeti energia- és klímatervet benyújtania a 2030-ig terjedő időszakra érvényes
klímapolitikai (kibocsátáscsökkentési) célok elérésére. A stratégiákat jóval 2020 előtt (2018 és
2019-ben) kell majd benyújtaniuk a kormányoknak Brüsszelbe. A Bizottság a tagállamok által
kétévente készítendő beszámoló-jelentés alapján ellenőrzi majd a vállalások teljesítését, és
amennyiben problémát lát, menet közben, de legkésőbb 2024-ben ajánlásokkal fordulhat az

érintett országhoz. Ha ennek se lenne foganatja, akkor kötelezheti a tagállamot, bár az nem
világos, hogy ehhez milyen jogi eszközöket vehet majd igénybe.
A kiindulópont, vagyis a minimum minden tagállam esetén a 2020-as megújuló szint lesz, aminek
teljesítése jogilag kötelező.
A Bizottság becslései szerint a téli csomag végrehajtásával 2021-től kezdve évente maximum 177
milliárd euró plusz köz- és magánberuházást lehet majd mobilizálni és a következő évtizedben
körülbelül 900 ezer új munkahelyet teremteni.

Brüsszel, 2016. november 28.

Ezúttal az EU ütötte ki a Boeinget
Az EU és a repülőgépgyártó ipar fényes győzelmeként éltette az Unió kereskedelmi
biztosa a WTO-döntését, amely kimondja, hogy az USA által a Boeing 777-es utasszállító
gyártásához nyújtott szubvenciók ellentétesek a nemzetközi kereskedelmi szabályokkal.
A Kereskedelmi Világszervezet egyik bizottságának hétfőn nyilvánosságra hozott jelentése
értelmében az Egyesült Államok által a Boeing 777X típusú utasszállító gyártásához nyújtott
jelentős szubvenciók a nemzetközi kereskedelmi szabályok megsértésének tekinthetők.
A WTO hétfőn megerősítette, hogy az amerikai kormányzat 2013-as döntése a Boeingnek nyújtott
adókedvezmények 2040-ig történő meghosszabbításáról ellentétes a korábbi WTO-döntésekkel. A
szóban forgó adókedvezmények nyújtásának a hazai gyártású szárnyak alkalmazásától való
függővé tételével az Egyesült Államok a külföldi gyártókat is diszkriminatívan kezelte.
„A mai WTO-döntés jelentős siker az EU és az európai repülőgépgyártó ipar számára. A bizottság
egyértelműen jogsértőnek találta a Washington állam által a Boeingnek nyújtott 5,7 milliárd
dolláros újabb szubvenciókat. Elvárjuk, hogy az USA tartsa tiszteletben a szabályokat, tartsa fenn a
tisztességes versenyt és haladék nélkül vonja vissza ezeket a támogatásokat” - szögezte le Cecilia
Malmström, az EU kereskedelmi biztosa.
Az Európai Bizottság emlékeztet rá, hogy ez már a második olyan döntés, ami a Boeingnek nyújtott
amerikai szubvenciókat érinti. Brüsszelben aláhúzzák, hogy az Airbus és a Boeing többéves múltra
visszatekintő vitájában első ízben fordul elő, hogy egy WTO-testület arra a következtetésre jut,
hogy a felek egyike olyan tiltott támogatásokban részesült, amelyek a külföldi gyártókkal szemben
hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak.
Bár a Bizottság közleménye nem tesz említést róla, néhány hónappal ezelőtt egy másik WTO-panel
egy másik vitás ügyben a Boeingnek adott igazat az Airbusszal szemben.

Brüsszel, 2016. november 25.

Többet kell tenni a nők elleni erőszak visszaszorításáért
Még mindig nem mondhatjuk, hogy a nők és a férfiak egyenlők - Európában minden
harmadik nő esik erőszak áldozatául 15 éves kora után.
A nők elleni erőszak kiküszöbölésének nemzetközi napja alkalmából az EP-képviselők azt kérik,
hogy az EU csatlakozzon a nők elleni erőszak megakadályozását és visszaszorítását célzó
isztambuli egyezményhez, és november 25-én narancssárgába öltöztetik a Parlament épületét.

Narancssárga a nők elleni erőszak nélküli jövőért
November 25-én, pénteken narancssárga kivilágítást kapnak az Európai Parlament épületei, hogy a
nemzetközi kampányhoz csatlakozva az EP-képviselők ezzel is támogassák a nők elleni erőszak
visszaszorítását.
Isztambuli egyezmény
A nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását célzó isztambuli egyezmény
az első jogilag kötelező nemzetközi megállapodás, amely bűncselekménnyé nyilvánítja a nemi
alapú erőszakot és jogi eszközöket tartalmaz a bűntettek megelőzéséhez, a büntetéshez, valamint
az áldozatok védelméhez.
A megállapodás 2014 augusztusában lépett életbe, és bár az EU-ban minden tagállam aláírta,
végül közülük csak 14 ratifikálta, Magyarország nem. A héten Martin Schulz EP-elnök levelében
arra kérte az EU Tanácsának elnökségét, hogy gyorsítsa fel a csatlakozási folyamatot és szólítsa fel
a tagállamokat az egyezmény mielőbbi ratifikációjára.
Anna Maria Corazza Bildt (néppárti, svéd) témafelelős hangsúlyozta: „A nők elleni erőszak súlyos,
Európa-szerte előforduló bűncselekmény. A nők és lányok minden nap ki vannak téve az
erőszaknak, diszkriminációnak és zaklatásnak, akár otthon, vagy máshol, akár a közösségi
médiában. Állásfoglalásunkban arra kérjük a tagállamokat, hogy ratifikálják és hajtsák vére az
isztambuli egyezményben foglaltakat, az EU Tanácsát pedig arra, hogy gyorsítsa fel az EU
csatlakozását az egyezményhez”.
Christine Revault D'allonnes Bonnefoy (szocialista, francia) témafelelős elmondta: „A nők elleni
erőszak a diszkrimináció egyik véglete, az emberi jogok súlyos megsértése. Fontos, hogy az EU
ratifikálja az isztambuli egyezményt, amely konkrét eszközöket tartalmaz, hogy hatékonyabban
megelőzzük az erőszakot, megvédjük az áldozatokat és bíróság elé állítsuk a vétkeseket”.

2016. november 25.

Black Friday Európában
A Halloween után a nagy leárazások napja, az Egyesült Államokból induló Black Friday is egyre
népszerűbb Európában. Nagy-Britanniában úgy számolnak, hogy a vásárlások összértéke idén
rekordot dönthet, elérheti a 2 milliárd fontot. Ehhez hozzájárul, hogy a fekete pénteki akciót sok
helyen több naposra megnyújtják.
A Deloitte brit fogyasztási szokásokat kutató vezetője, Ben Perkins azt mondta, hogy idén sokkal
többen vásárolnak online, előrejelzések szerint az összes eladás legalább fele az interneten
keresztül történik. Az emberek szeretnek kényelmesen vásárolni, ráadásul az üzletek hosszabb
ideig fenntartják ajánlataikat.
Az emberek elsősorban műszaki cikkeket és ruházati termékeket vásárolnak. Franciaországban
viszont a fekete péntek elnevezést inkább kerülik a 215 november 13-i párizsi terrortámadás miatt,
ami szintén péntekre esett.
Az Auchan egyik értékesítési vezetője azt mondta, hogy jelentős forgalomnövekedésre számítanak
a háromnapos nyitvatartás idején.
A több mint fél évszázados amerikai hagyomány 2012-ben jelent meg Magyarországon. A
felmérések szerint a háztartási gépek, a televíziók és más elektronikai termékek a
legkeresettebbek, de egyre népszerűbbek a ruhák és a gyerekjátékok is.
A Black Friday története az 1950-es évek Amerikájáig nyúlik vissza, ahogy arról a history.com ír.
Az 1950-es években a philadelphiai rendőrség kezdte el használni a kifejezést arra a káoszra
utalva, amit a városba özönlő vásárlók okoztak a Hálaadást követő pénteken. Erre a napra a
philadelphiai rendőrök nem vehettek ki szabadságot, sőt túlórázniuk is kellett. A rendőröknek
további fejfájást okoztak a tolvajok, akik kihasználva a hatalmas tömeget, fizetés nélkül sétáltak ki
választott termékükkel a boltokból.

1961-ben Philadelphia kereskedői megpróbálták a negatív felhangot pozitívra változtatni, így Black
helyett Bignek, azaz nagynak hívni a Hálaadás utáni pénteket. Az elnevezés nem terjedt el. Az
1980-as években azonban új értelmet adtak a fekete pénteknek. A hatalmas kedvezmények miatt
ezen a napon az emberek szinte számolatlanul vásárolják a különböző árucikkeket, így a
kereskedők pénzügyi mérlege pirosból, azaz a veszteségből feketébe, azaz nyereségbe fordult.

Brüsszel, 2016. november 23.

Levegőminőség: Az EP támogatja a szennyezőanyagokra vonatkozó
nemzeti plafonokat
Megszavazták a képviselők azokról az ambiciózus nemzeti határértékekről, amelyek
révén a legfontosabb légszennyező anyagok - nitrogén-oxidok, kén-dioxid, finom
részecskék - jelenlétét csökkentenék 2030-ig. A légszennyezés évente 400ezer európai
korai elhalálozásához vezet.
„A légszennyezés a legfőbb környezeti halálok az EU-ban” mondta a téma jelentéstevője, Julie
Girling (konzervatív-reformer, brit). „A politikai környezet drámaian megváltozott az elmúlt három
évben, a levegő minőség korábban nem látott helyet foglal el a napirenden, együtt a Volkswagenbotrány és a valós körülmények közötti kibocsátás-méréssel. Talán azt is felismertük, hogy az
elmúlt évtizedben annyira a széndioxidra koncentráltunk, hogy azzal elhanyagoltuk a
levegőminőséget”, emelte ki az EP-képviselő.
„Erősen hiszek benne, hogy ez a szavazás egy jó irányba tett lépés. Ez nem egy tökéletes
megoldás, de sokat tesz majd azért, hogy fontos javulást eredményezzen állampolgárainknak”,
tette hozzá.
Az új szabályozás csökkentést ír elő a tagállamoknak a kén-dioxid (SO2), nitrogén-oxidok (NOx),
illékony (nem metán) szerves vegyületek (NMVOC), ammónia (NH3), és finom részecskék (2,5
mikrométernél kisebb átmérőjű szálló por) kibocsátásában.
Az előirányzott szennyezőanyag-csökkentés segítene visszafogni a légszennyezés miatti
megbetegedések számát, ami a tervek szerint 2030-ig 50 százalékkal esne vissza.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a legfontosabb légszennyezők származását
tekintve a következő területek a legfőbb források:
Finom részecskék- szálló por: fő forrása a fűtés, az ipar és a közlekedés
Nitrogén-oxidok: főként a közlekedésből származnak
Kén-oxidok: az energia-előállításból és nem közúti közlekedésből származik
Szinte az összes ammóniát a mezőgazdaság bocsátja ki
Szén-monoxid legfőbb kibocsátója a fűtés és a közlekedés
A legtöbb metán (CH4) a mezőgazdaságból, a hulladék- és energiaszektorból származik
Kipufogógázok
A parlamenti képviselők kiálltak amellett, hogy a tervezet újítsa meg az EU elkötelezettségét arra,
hogy azonosítsa a meglevő kibocsátás-szabályozás hibáit, és kezelni akarja a működési
hiányosságokat; utóbbit példázza az EURO 6 dízel autók esete is, ahol a hivatalosan megjelölt
nitrogén-oxidok kibocsátása nem egyezik meg a valós károsanyag-kibocsátással.

Metán
A tagállamok nyomására a metán kikerült a szabályozás köréből. Ugyanakkor az Európai Bizottság
elismerte, hogy ez a pont még lehet felülvizsgálat tárgya a jövőben.
Megjegyzés: 2010-ben a levegőszennyezés Unió szerte több mint 400 ezer ember korai halálát
okozta. Az Unió területének 62 százalékát sújtja eutrofizáció, köztük a Natura 2000 területek 71
százalékát. Az összkiadás évente 330 és 940 milliárd euró között mozog, amely magába foglal
mintegy 15 milliárd euró veszteséget a le nem dolgozott munkanapok, 4 milliárd eurót az
egészségügyi kiadások, 3 milliárd eurót a terménykiesés és 1 milliárd eurót az épületeket ért károk
miatt (az Európai Bizottság adatai).
A fennálló levegőminőségi előírások megsértése és az EU göteborgi jegyzőkönyvből eredő új
nemzetközi kötelezettségei gátolják az uniós állampolgárok és környezet jobb védelmét.
A területek, amik nem felelnek meg a PM10 és NO2 előírásoknak nagyjából 32 illetve 24 százalékát
teszik ki az EU területének és 40 millió polgár van kitéve az uniós határérték feletti PM10-es
légszennyezésnek.

Brüsszel, 2016. november 20.

Paks ügyében megfordult a szélirány
Hivatalosan is lezárta múlt héten az Európai Bizottság az uniós közbeszerzési szabályok
mellőzése miatt a paksi beruházás ügyében egy évvel ezelőtt indított
kötelezettségszegési eljárást. Pakssal együtt és egy időben a német Kreml-lobbista
magángépén Budapestre repülő Günther Oettinger is újra reflektorfénybe került.
Szinte napra pontosan egy évvel az elindítása után az Európai Bizottság múlt csütörtökön
hivatalosan is lezárta a Magyarországgal szemben a paksi beruházás közbeszerzési aspektusai
miatt folyó kötelezettségszegési eljárást. Az erről szóló döntést írásos eljárás után éppen aznap
hozta meg a testület, amikor a sajtóteremben össztűzbe került Günther Oettinger német digitális
biztos egy rendhagyó budapesti látogatása miatt.
Oettingerről kiderült, hogy május 18-án egy, a Kremlhez közelálló német lobbista, Klaus Mangold
magángépén repült Budapestre, hogy eleget tegyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök
vacsorameghívásának. A Bizottság megvédte biztosát, arra hivatkozva, hogy nem állt
rendelkezésre a kérdéses időpontban alternatív járat (amit Jávor Benedek, az ügyet kirobbantó
magyar EP-képviselő cáfolt), a magyar kormány (és nem a lobbista) fizette az utazás költségeit, és
Oettinger egyébként sem vétett a biztosok etikai kódexe ellen, mivel nem hivatalában, hanem egy
közlekedési eszközön találkozott a Brüsszelben nem is regisztrált lobbistával.
Túl azon, hogy Oettinger (ahogy egyes sajtótermékek gúnyolják Oetting-Air) útja
összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel, az európai zöldek részéről felmerült a gyanú, hogy a
digitális biztos májusi budapesti útjának nem is a jövő autójáról szóló konferencia és kiállítás volt
az elsődleges oka, hanem az, hogy a paksi beruházásról is diskuráljon a témában éppen a magyar
kormánynak lobbizó Klaus Mangold társaságában a magyar kormányfővel.
A magyar kormány és az Európai Bizottság részéről is cáfolták ezt a feltételezést.
„A kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséről szóló döntés rossz hír a magyar adófizetőknek, és
mindenki számára, aki hisz az európai energetikai átállásban. Furcsának találom, hogy a Bizottság
elfogadja a magyar kormánynak azt az érvét, hogy kizárólag a Rosatom képes megépíteni a két
reaktort Pakson. Oettinger biztos szerepe, aki egész pályafutása során az atomenergia szószólója
volt, minimum megkérdőjelezhető az ügyben. „Gyakori találkozói Orbán Viktorral és a Kreml-

lobbistához, Mangoldhoz fűződő kapcsolatai minimum gyanúsak” - jelentette ki Rebecca Harms, az
európai zöld párti frakció társelnöke.
Az Európai Bizottság – amelynek illetékes főigazgatója már augusztusban levélben tájékoztatta
Jávor Benedeket a magyar érvek elfogadásáról – azon az alapon nem tartja indokoltnak az egy éve
indult kötelezettségszegési eljárás folytatását, hogy megítélése szerint kizárólag a Rosatom képes
megfelelni a magyar kormány által előírt biztonsági technikai specifikációknak, azaz az előírt
paraméterek alapján megépíteni a két, egyenként 1200 megawatt teljesítményű reaktort.
Brüsszel tavaly ősszel még úgy látta, hogy Budapest jogellenesen mellőzte a közbeszerzési tendert
és adta oda a megrendelést közvetlenül az orosz Rosatomnak. Erre egyébként speciális esetekben
lehetőség van, de a Bizottság tavaly novemberi véleménye szerint ezek a körülmények jelen
esetben nem álltak fenn.
Ehhez képest mostanra gyökeresen megváltozott Brüsszel álláspontja, amely azzal a feltétellel
jóváhagyta a versenypályázat mellőzését, hogy egyedi esetről van szó és a jövőben az esetek
többségében (a magyar vállalás szerint több mint felénél) közbeszereztetik majd a projektet.
Kivételt képez ez alól a reaktor megépítése, ami tehát kizárólagosan a Rosatom kezében marad, és
a beruházás összköltségének körülbelül 30 százalékát teszi ki. Elvileg a projektköltségek
fennmaradó 70 százalékára pályázhatnak majd más európai cégek is.
Az Európai Bizottság Lucia Caudet szóvivő szerint nyomon fogja követni a magyar
kötelezettségvállalás teljesítését, és ennek érdekében a hatóságoknak rendszeresen jelenteniük
kell majd Brüsszelnek a végrehajtásról.
A belső piaci főigazgató már augusztusi levelében azt írta, hogy a két egyenként 1200 megawattos
teljesítményű reaktor mérete és a jelenleg üzemelő erőműkapacitások fenntartásának célja alapján
„a Bizottság igazolhatónak látja azt a magyar álláspontot, miszerint a VVER-típusú reaktor az
egyetlen olyan technikai megoldás, ami a Magyarország által támasztott valamennyi
követelménynek megfelel”. Ez alapján Brüsszel arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés
közvetlen odaítélése a Rosatomnak a beruházás bizonyos részeire összeegyeztethető az uniós
szabályokkal.
A paksi beruházásnak a múlt heti döntés után lényegében már csak egyetlen akadályt kell
átugrania, az állami támogatási vizsgálatot. Jávor Benedek azonban tudni véli, hogy ebben a
kérdésben is végül a magyar kormány számára kedvező döntés születik majd. „A Bizottság
ragaszkodni fog hozzá, hogy van állami támogatás a projektben (azaz a magyar adófizetők
évtizedeken át évi sokmilliárdot fognak tömni az értelmetlen monstrumba), de jóváhagyják a
magyar terveket, elfogadva a kormány érveit, hogy máshogy nem biztosítható Magyarország
energiaellátása” - írta egyik korábbi blogbejegyzésében a képviselő.
Egyes várakozások szerint az állami támogatási döntés még idén megszülethet, és ebben az
esetben jövőre a projekt végrehajtása is megkezdődhet.
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Itt van Amerika: az EU is sz?rni fogja a beutazókat
Amerikai mintára európai utasinformációs és engedélyezési rendszer (ETIAS)
bevezetését kezdeményezte az Európai Bizottság a vízummentességet élvező harmadik
országok EU-ba beutazó állampolgárainak fokozott biztonsági ellenőrzésére. Évente több
mint 30 millió beutazót érintenek majd az új rendelkezések.
A vízummentes országok állampolgárainak a schengeni térségbe történ? beutazásuk el?tt a
jöv?ben egyszer? utazási engedélyt kell majd beszerezniük. Az Európai Bizottság szerdán
terjesztett el? jogszabályi javaslatot az európai utasinformációs és engedélyezési rendszer (ETIAS)
létrehozására, ami az amerikai rendszerhez hasonlóan fog m?ködni.

Brüsszelben hangsúlyozzák, hogy az ETIAS-engedély beszerzése nem vízum, hanem „enyhébb és
fokozottan látogatóbarát szabályozás”. Frans Timmermans, a Bizottság els? alelnöke szerint az
engedélyt az esetek túlnyomó többségében (nagyjából 95 százalékában) perceken belül ki fogják
adni, és a kérelmezés nem fog tíz percnél többet igénybe venni.
Az engedély megszerzéséhez csupán érvényes úti okmányra lesz szükség, és az ötéves id?szakra
és többszöri beutazásra érvényes lesz. A kérelemért 5 eurót (azaz minden évre 1 eurót) kell majd
fizetni, a 18 éven aluliaknak viszont ingyenes lesz a szolgáltatás.
Az ETIAS információkat fog gy?jteni minden, vízummentesen az Európai Unióba utazó személyr?l,
hogy lehet?vé váljanak az el?zetes, irreguláris migrációra vonatkozó és biztonsági ellen?rzések. Ez
a Bizottság szerint el?segíti majd az Unió küls? határainak hatékonyabb igazgatását és a bels?
biztonság javítását, ugyanakkor pedig megkönnyíti a jogszer? beutazást a schengeni határokon
keresztül.
Dmitrisz Avramopulosz, bel- és migrációs ügyekért felel?s biztos szerint az ETIAS-nak – ami az
összes létez? európai adatbázist egyetlen rendszerbe kapcsolja majd – két kérdésre kell megadnia
a választ. El?ször is arra, hogy a beutazni kívánó személy potenciális biztonsági fenyegetést jelente az EU és a schengeni térség számára. A másik: vajon a kérelmez? kockázatot jelent-e a
szabályellenes migráció, így a tartózkodásra engedélyezett id? túllépése szempontjából.
Avramopulosz úgy vélte, hogy a kérelmek 95-98 százaléka pozitív elbírálásra számíthat, az esetek
1-2 százalékánál azonban a tagállamok illetékes hatóságainak kell majd megmondaniuk, hogy az
illet? személy beutazása biztonsági kockázatokkal járna-e vagy sem.
„Az ETIAS létrejöttével helyére kerül a határigazgatás hiányzó láncszeme, amely kapcsolatot
teremt migrációs és biztonsági politikáinkkal, valamint javítja a schengeni térségbe való belépést a
vízummentes utasok legalább 95 %-a számára. Európa nyitottsága így nem válik a biztonság
kárára” - mutatott rá a görög nemzetiség? EU-biztos.
Az automatizált rendszer – az alapvet? jogok és a személyes adatok védelmének maradéktalan
tiszteletben tartása mellett – el?zetes ellen?rzéseket fog végezni annak eldöntése érdekében, hogy
kiadják vagy elutasítsák-e a beutazási engedélyt. Jóllehet a beléptetés engedélyezésére vagy
megtagadására vonatkozó joger?s határozatokat minden esetben azok a nemzeti határ?rök fogják
meghozni, akik a Schengeni határ-ellen?rzési kódex szerint a határellen?rzést végzik, az összes
utas el?zetes ellen?rzése a Bizottság szerint megkönnyíti majd a határforgalom ellen?rzését, és
biztosítani fogja a vízummentes harmadik országbeli állampolgárok koordinált és összehangolt
értékelését.
Az ETIAS-rendszer teljes kiépítése 212 millió euróba, működtetésének éves költsége pedig 85
millió euróba kerül majd.
Az ETIAS legfontosabb funkciói az alábbiak lesznek:
- A vízummentes harmadik országbeli állampolgárok által, az Unió küls? határaira való érkezésük
el?tt, az online alkalmazás útján benyújtott információk ellenőrzése (például a
személyazonosságra, az úti okmányra, a lakóhelyre vonatkozó információk, az elérhet?ségek stb.)
annak értékelése céljából, hogy az adott személy a szabályellenes migrációval kapcsolatos
kockázatot, illetve biztonsági vagy közegészségügyi veszélyt jelent-e;
- A weboldalon vagy a mobil alkalmazás útján benyújtott egyes kérelmek automatikus
feldolgozása, összevetve azokat a többi uniós információs rendszerrel (például a SIS-szel, VIS-szel,
az Europol adatbázissal, az Interpol adatbázissal, a határregisztrációs rendszerrel, az Eurodac-kal,
az ECRIS-szel), (az Europol által létrehozott) célzott ETIAS figyel?listával, valamint célzott, arányos
és egyértelm?en megállapított el?sz?rési szabályokkal annak megállapítására, hogy tényszer? jelek
vagy megalapozott indokok alapján kiadható vagy elutasítható az utazási engedély;

- Utazási engedélyek kiadása. Abban az esetben, ha nincs találat, illetve nem azonosítanak további
elemzést igényl? adatokat, az utazási engedélyt a kérelem benyújtása után perceken belül
automatikusan kiadják.

Brüsszel, 2016. november 18.

A párizsi klímaegyezmény a gyakorlatban: „Hozzáláttunk a házi
feladatunkhoz”
Interjú Giovanni La Via EP-képviselővel a COP22 marrakeshi konferenciáról
Az elmúlt két hétben a világ vezetői arról egyeztettek a COP22 marrakeshi
klímakonferencián, hogy miként valósítják meg a párizsi klímamegállapodásban tett
vállalásaikat a gyakorlatban. Pénteken csaknem kétszáz ország fogadott el egy közös
nyilatkozatot arról, hogy mielőbb végrehajtják a célkitűzéseiket. A Parlament 12 főből
álló küldöttsége is részt vett a klímakonferencián, Giovanni La Via (néppárti, olasz)
delegációvezetőt kérdeztük a megbeszélések eredményéről és a Parlament szerepéről.
Miben volt más a COP21 párizsi klímakonferencia és a mostani COP22?
A COP21 célja az volt, hogy meghatározzuk a főbb célokat, ami mentén haladhatunk a bolygó
védelme érdekében. A COP22 konferencián pedig arról egyeztettünk, hogyan lehet a kitűzött
célokat megvalósítani a gyakorlatban.
Melyek voltak a főbb témák a marrakeshi konferencián?
A klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozása, főképp, hogy egy afrikai konferenciáról van szó. A
fejlődő országok jogos elvárása, hogy garanciát kapjanak, hogy lesznek pénzügyi forrásaik arra,
hogy felvegyék a harcok a klímaváltozás negatív hatásaival szemben. Ez azonban nem származhat
csak közpénzből.
Mi a COP22 konferencia fő eredménye?
Az, hogy elfogadtuk a marrakeshi akciótervet, amelyben minden tagország megerősíti a
klímaváltozás elleni harc és a fenntartható fejlődés iránti szándékát. 2020-ig az országoknak be
kell mutatniuk hosszú távú, 2050-ig szóló vállalásaikat az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén.
Mit tesz az EP a párizsi klímaváltozás végrehajtása érdekében?
A cél, hogy megvalósítsuk a vállalásainkat a konkrét politikák terén. Már a jövő hónapban
szavazunk az EU kibocsátás-kereskedelmi szabályainak reformjáról. Hamarosan megkezdjük a
munkát az egyes tagállamok károsanyag-kibocsátásának csökkentése érdekében, és nemsokára az
új földhasználati és erdősítési jogszabályokkal kapcsolatosan is.
Mi az, amiben az EU már élen jár az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén? Hol tartunk
a párizsi klímaegyezmény végrehajtásában?
Rajta vagyunk az úton, hogy végrehajtsuk a 2030-ig tett vállalásainkat. Arra készülünk, hogy még
jobban teljesítsünk, mint ahogy terveztük és túlszárnyaljuk a 2020-ig kitűzött vállalásunkat, hogy
20%-kal csökkentsük a károsanyag-kibocsátást.
Mi a legnagyobb kihívás az EU számára a párizsi klímaegyezmény végrehajtása során?
Meg kell erősítenünk a bizalmat a marrakeshi akciótervben, amelyet 197 ország aláírt. Ezért olyan
fontos hangsúlyoznunk, hogy minden politikai bizonytalanság ellenére az EU tartani fogja a
vállalásait.
A cél a károsanyag-kibocsátás csökkentése. A kérdés csak az, hogy az EU mennyire lesz éllovas
ezen a téren és mennyire tudja ösztönözni a többi globális szereplőt, hogy kövesse a példáját.

2016. november 14.

A párizsi megállapodás gyakorlati megvalósítása

Marrakeshben találkoznak a világ vezetői november 7. és 18. között, hogy kevesebb,
mint egy évvel a párizsi klímamegállapodás elfogadása után most annak gyakorlati
megvalósításáról egyeztessenek.
COP21 párizsi klímakonferencia
A párizsi klímacsúcson 2015 decemberében 195 ország állapodott meg az első jogilag kötelező,
nemzetközi akciótervről, amelynek alapján 2 Celsius-fok alatt tarthatják a globális felmelegedés
mértékét. A klímaegyezmény az uniós ratifikációnak köszönhetően október 4-én lépett hatályba.
COP22 Marrakesh: a tervek megvalósítása a gyakorlatban
A marrakeshi klímakonferencián a világ vezetői arról egyeztetnek, hogy hogyan ültessék át a
párizsi egyezményben foglalt vállalásaikat a gyakorlatba.
Az egyeztetések során kitérnek az egyes országok vállalásaira és az átláthatóság érdekében
egyértelműen meghatározzák, hogy milyen információkat várnak tőlük a megállapodás
megvalósítása során. Fontos, hogy a tagállamok ne különböző szempontok szerint, hanem
egységes rendszerben adjanak jelentést arról, hogyan alakul az egyezményben foglaltak gyakorlati
megvalósítása.
Bár a párizsi megállapodás csak 2020-tól tartalmaz konkrét cselekvési tervet a károsanyagkibocsátás visszaszorítására, számos ország már tett vállalásokat önkéntes alapon az ezt megelőző
időszakra is. A mostani klímakonferencia egyik célja, hogy megerősítse és ösztönözze a
tagállamokat, hogy minél többet tegyenek az éghajlatváltozás ellen.
A párizsi egyezményben a fejlett országok évi 100 milliárd dollár pénzügyi támogatást ígértek a
klímafinanszírozásra és a fejlődő országok támogatására 2020-ig. A marokkói tárgyalások során
ezért központi szerepet kap, hogy hogyan finanszírozzák e vállalásaikat a gyakorlatban.
EP-delegáció Marokkóban
A Parlament 12 főből álló delegációja részt vesz a marrakeshi klímakonferencián. Az EP-képviselők
találkoznak civil szervezetek képviselőivel és más országok delegációval, és napi szinten
egyeztetnek Miguel Arias Cañete éghajlat- és energiapolitikáért felelős uniós biztossal.

Brüsszel, 2016. november 11.

Klímaváltozás

A globális felmelegedésről szólva először távoli tornádók, aszályok, áradások jutnak eszünkbe.
Pedig a klímaváltozás már Európában van: kihat a természetre, az emberek egészségére és a
gazdaságra is.
A globális felmelegedés a természet alapvető folyamatait érinti, a pusztító időjárási jelenségek –
esőzések, áradások, aszályok – kihatnak a gazdaságra és az emberi egészségre is. A tudósok
egyetértenek abban, hogy a klímaváltozást nagyobbrészt az emberek okozzák a fosszilis
energiahordozók elégetésével.
A szkeptikusok, köztük a nemrég megválasztott amerikai elnök, Donald Trump arra hivatkoznak,
hogy az átlaghőmérséklet ciklikusan változik a Földön. Csakhogy az elmúlt száz évben a globális
átlaghőmérséklet 0,7 fokkal emelkedett. A huszonegyedik század végéig 2-6 fok között nő az
előrejelzések szerint.

Az EU tagállamai ratifikálták a Párizsi Egyezményt, amelynek a célja, hogy a felmelegedést a
kritikus 2 Celsius fok alatt tartsa. Ez valószínűleg nem fog sikerülni, bár az Unió azt mondja, hogy
2020-ig jelentősen visszafogja az üvegházi gázkibocsátást.
A klímaváltozásnak előnyei is lehetnek. Nagy-Britannia például lassan, de biztosan bortermelő
országgá válik a melegedő időjárás hatására. Az angol borok százhúsz díjat gyűjtöttek be az idei
International Wine Challenge párizsi vaktesztjein, sőt a brit habzóborok a francia pezsgőket is
megelőzték.

Brüsszel, 2016. november 11.

Terjed a magárinfluenza Európában
Egyre több európai országban jelenik meg a madárinfluenza H5N8 jelzésű válfaja. Először
Dániában azonosították a vírust, azóta Ausztria, Horvátország, Svájc, Magyarország, Lengyelország
és Németország is jelentette a fertőzést. Az eddigi vizsgálatok szerint a H5N8 emberre nem
veszélyes. Egy osztrák baromfitelepen le fogják vágni az összes állatot.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal közlése szerint a madárinfluenza miatt eddig nyolc
Európai Unión kívüli ország (Tajvan, Dél-afrikai Köztársaság, Izrael, Japán, Hongkong, Szingapúr,
Kanada és Szerbia) tiltotta meg a magyar exportot.
Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos elrendelte, hogy a baromfikat kizárólag teljesen fedett,
lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni és itatni.

Brüsszel, 2016. november 11.

Uniós szabályok a drónokra: fő a biztonság

Amit érdemes tudni a drónokról

A vezető nélküli légi járműveket, a drónokat ma már az élet számos területén használjuk, legyen
szó filmforgatásról és fotózásról, vagy akár gázvezetékek őrzéséről, erdőtüzek eloltásáról. Veszélyt
jelenthetnek viszont a repülőgépekre és megsérthetik a magánszférát is. Az EP közlekedési
szakbizottsága csütörtökön fogadta el a légi közlekedés új uniós szabályaihoz fűzött módosító
javaslatait, amelyek már kiterjednek a drónokra is.
Az EU-ban a 150 kg-nál könnyebb drónok használatát tagállami szinten szabályozzák. Emiatt a
különböző országokban eltérő jogszabályok, repülési engedélyek, bizonyítványok vonatkoznak
rájuk, ami megnehezíti a nemzetközi gyártó cégek helyzetét, hiszen sokszor nem tudják, hogyan
feleljenek meg a tagállamok eltérő követelményeinek.
„A drónok egyre inkább a napi életünk részévé válnak, számos új lehetőséget teremtenek az
emberek és a vállalkozások számára. Ezzel együtt azonban megjelenik a kockázat is, hogy
balesetet, vagy sérülést okoznak” - mondta Marian-Jean Marinescu (néppárti, román) parlamenti
témafelelős.
A Parlament közlekedési szakbizottsága csütörtökön fogadta el az új uniós légi közlekedési
szabályokhoz fűzött ajánlásait. Ebben az EP-képviselők többek között azt kérik, hogy harmonizálják
a 150 kg-nál könnyebb drónokra vonatkozó szabályokat az EU-ban, különös tekintettel a biztonsági
kritériumokra és a magánadatok védelmére vonatkozóan.
A szakbizottság a 250 kg-nál nehezebb drónok kötelező regisztrációját is javasolja. Marian-Jean
Marinescu (néppárti, román) elmondta, hogy ez a szabályozás azonban nem érinti a játékként,
vagy szórakozásként használt drónok nagy részét.

Brüsszel, 2016. október 25.

Az EP ellenőrizni szeretné az alapvető jogok betartását
Az Európai Parlament rendszeresen ellenőrizni szeretné a tagállamokban az alapvető jogok
betartását. A strasbourgi plenáris ülésen elfogadták az egyik képviselő indítványát, ezzel
felszólították az Európai Bizottságot, hogy kezdje meg a szabály kidolgozását.
– Ez a megállapodás több lehetőséget ad a Bizottságának, mert most például a bizottság úgy
döntött, hogy nem avatkozik be Magyarországon, de Lengyelországban igen, és az emberek most
politikai elfogultsággal vádolják az Uniót. Ez igaz is lehet meg nem is, de mindenképpen gyengítik
ezek az állítások a bizottságot – mondta az indítvány beterjesztője, Sophie in’t‘Velt.
Eltekintve a lengyel és a magyar alkotmánymódosításoktól, a tagországokban rendszeresen
ellenőrizni fogják a jogállamiságot, hasonlóan ahhoz, ahogy az államháztartást már jelenleg is
vizsgálják.
A magyar kormánypárt európai parlamenti képviselője, Gál Kinga kritizálta a tervet:
– Addig, ameddig nincs egy konszenzuson alapuló teljesen tiszta, egyértelmű definíció, hogy mit
értenek jogállamon a tagállamok, mit ért a bizottság, mit ért a parlament, addig ez az
elkövetkezőkben, ahogy eddig is, politikai játékok és politikai súlyok, vagy szándékok kérdése lesz.
tehát további kettős mércének lesz a táptalaja.
A legnagyobb példányszámú napilap, a hirtelen megszüntetett Népszabadság újságírói második
hete tiltakoznak a lap bezárása, és a sajtószabadság korlátozása miatt.

Brüsszel, 2016. október 25.

A transzszírsavak használatának korlátozásáról szavaz az EP
Gyorséttermi ételek, félkész ételek, tészták, péksütemények, torták, margarin... Részei a
mindennapi étkezéseinknek, de részük lehet a szívbetegségek, az elhízás, a
cukorbetegség, vagy akár a meddőség kialakulásában is. Ezek ugyanis a telítetlen
zsírsavak egy fajtáját, transzzsírsavakat tartalmaznak, amelyek nagymértékű
fogyasztása káros az egészségre.
Az EP a csütörtöki plenáris ülésen szavaz állásfoglalásáról, amely egy uniós szintű határértéket
vezetne be az ételek transzzsírsavtartalmára.
Mely élelmiszerek tartalmaznak transzzsírsavakat?
A transzzsírsavak a telítetlen zsírsavak közé tartoznak, és a növényi olajok hidrogénezése során
keletkeznek. Az élelmiszeripar már az 1950-es évek óta használja, a magyar konyha számos
ételének is alapkelléke, hiszen előfordulhat a tésztákhoz használt margarinban, vagy a
péksüteményekben is. A gyorséttermi ételek és a félkész, vagy készételek, az előre csomagolt
péksütemények, a torták, a kekszek és ostyák, valamint a levesek és mártások nagy része is
tartalmaz iparilag előállított transzzsírsavakat.
Károsak az egészségre
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatásai alapján tisztán látszik, hogy a transzzsírsavak
túlzott fogyasztása súlyos egészségügyi problémákhoz vezet. A WHO ezért azt ajánlja, hogy a napi
energiabevitel legfeljebb 1%-a származzon transzzsírsavakból.
A transzzsírsavak túlzott fogyasztása növeli a szívbetegségek kockázatát. A szívkoszorúér-betegség
mintegy 660 ezer ember halálát okozza évente az EU-ban, ami az összes haláleset mintegy 14%-a.
A transzzsírok közrejátszanak a szívbetegségek kialakulásában, amely vezető halálok Európában. A
magas transzzsírsavbevitel jelentősen növeli a szívbetegségek kockázatát – a kalóriák arányában
bármely más tápanyagnál jobban.
Magyarországon az összes haláleset 27%-a a szívkoszorúér-betegeségekhez köthető.
Szabályozása az Egyesült Államokban
Az élelmiszergyártókat 2006 óta kötelezi a törvény az Egyesült Államokban, hogy feltüntessék a
termék címkéjén, ha transzzsírsavat tartalmaz. A szabályozás eredményeképpen drasztikusan
visszaesett az ilyen zsírsavak használata.
Mi a helyzet Európában?
Jelenleg nincs uniós szintű szabályozás, amely kötelezővé tenné a transzzsírsavak feltüntetését a
cimkéken, vagy meghatározna egy megengedett határértéket. Számos tagállamban létezik
azonban nemzeti szabályozás.
Magyarországon tilos az olyan élelmiszerek forgalmazása, amelyek teljes zsírtartalmának 100
grammjában a transzzsírsavak mennyisége meghaladja a 2 grammot. Dánia, Ausztria, és
Lettország ugyancsak hasonló határértéket vezetett be.
Belgiumban, Németországban, Hollandiában, Lengyelországban, az Egyesült Királyságban és
Görögországban ugyanez önkéntes alapon működik. Néhány tagállam, így Bulgária, Málta,
Szlovákia, az Egyesült Királyság, Svédország és Finnország pedig a helyes étrenddel kapcsolatos
ajánlásokat fogalmazott meg.

Az Európai Bizottság tavaly decemberi jelentésében azt írja, hogy a transzzsírsavfogyasztás
csökkentésének legfontosabb lehetséges módja lehet az Európai Unióban a transzzsírsavtartalom
kötelező uniós feltüntetésének bevezetése, vagy az élelmiszerek transzzsírsavtartalmára vonatkozó
uniós határértékek meghatározása.
A Parlament is uniós határértéket vezetne be
Az EP-képviselők kedden vitáznak, szerdán pedig szavaznak arról az állásfoglalásról, amely
kötelező határértéket vezetne be az élelmiszerek transzzsírsavtartalmára vonatkozóan.
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Infografika: amit érdemes tudni az Interrail bérletről

Interrail bérlet

Az EP-képviselők túlnyomó többsége támogatja a javaslatot, hogy minden 18. évét betöltő európai
fiatal Interrail bérletet kapjon, amely egy bizonyos időszak alatt ingyen vasúti utazási lehetőséget
nyújt Európában.
Néhány fontos tudnivalót az Interrail bérletről és az európai vasútvonalakról.
Fontos, hogy a fiataloknak legyen lehetősége bejárni Európát és megismerni más országok
kultúráját.
Az Interrail bérlettel egy meghatározott időszakon belül ingyen utazhatnak a fiatalok Európa 30
országában, és maguk határozzák meg az útvonalat. A bérletet már most is sokan használják, de
jelenleg az ára több száz euró is lehet.
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Műholddal a kreatív munkahelyekért
Az európai földmegfigyelési program, a Copernicus adatait ingyenesen bocsátják a vállalkozók
rendelkezésére, vagyis az uniótól kapott ajándék koordinátákra és műholdadatokra kreatív ITvállalkozások saját üzleti modellt építhetnek – és építenek is.








A Kopernikusz-program
A Kopernikusz-program az Európai Unió űrprogramjának a része, amelynek a lényege, hogy
földmegfigyelési adatokat és információkat nyújtanak teljesen ingyen. Az adatok az állampolgárok védelmét is
szolgálják természeti katasztrófa vagy humanitárius katasztrófa esetén.
A program összesített pozitív gazdasági hatását a 2014-2021 közötti időszakra 9 milliárd euróra
becsülik. (Az összehasonlítás kedvéért: 4,3 milliárd euróba került.) A program idáig 15 500 új munkahelyet hozott
létre, ez a szám a várakozások szerint nőni fog.
A Copernicus-program kumulált pozitív hatása az olaj- és gáziparban 312 millió euró lehet 2020-ig.
Hasznos linkek
Kopernikusz
EU űrstratégia
Videó a Kopernikuszról
Ivo Visser egy holland gázszállítócég, a stedin kockázatelemzője, és pont egy ilyen kreatív vállalkozóval dolgozott
együtt.
- Hollandiában sokat mozog a Föld. A gázvezetékeink pedig a földben vannak, tehát ez sok gondot
okoz – magyarázta Visser. – A Copernicus adatai alapján képesek vagyunk előrejelezni az ilyen
mozgásokat.
A delfti skygeo állítja elő azokat a térképeket, amelyek a talajdeformáció kockázatát mutatják a
gázvezetékek mentén. Pieter Bas vállalkozása hozta létre ezt az alkalmazást a Copernicus program
ingyenesen elérhető adataira alapozva.
- A térkép, amit létrehoztunk, azt mutatja, milyen gyorsan süllyednek az utcák és a házak
Rotterdamban. A pontok színe azt jelzi, hogy milyen gyorsan süllyed az adott rész – magyarázta a
cégvezető.
Mindez alapjaiban változtatja meg a gázvezetékhálózatok ellenőrzését.
- Mielőtt mi jöttünk, a szolgáltató csak egyféleképpen tudott meggyőződni arról, hogy a süllyedés
nem okozott-e problémát a gázvezeték mentén: kiküldött két embert, akik ástak egy lyukat, és
vizuálisan szemrevételezték – folytatta Pieter Bas.

Az alkalmazást más ágazatokban is használják: az olajiparban, bányászatban, a vasutaknál vagy a
vízügyben. A távérzékelési szektor egyébként robbanásszerű növekedésen megy keresztül: Pieter
vállalkozásának kétszáz ügyfele van, jövő ilyenkorra a tervek szerint megháromszorozza a
forgalmát. Hollandiában huszonöt munkatárssal dolgoznak, de vannak leányvállalataik Houstonban
és San Franciscoban is.
- A Copernicus a földfelszín nagy részéről készít proaktívan radarképeket, ami azt jelenti, hogy
gyakorlatilag bárhol el tudjuk adni ezt a terméket – magyarázta a modell széleskörű
alkalmazhatóságát Bas.
Ezzel az ügyfelek is csak jól járnak.
- Jobban tudjuk tervezni a karbantartási munkákat – mondta Visser arra a kérdésre, hogy milyen
hatással volt a munkájukra a skygeo szoftvere. – A hálózatunk biztonságosabb lett, ami akár
kilencven százalékos költésgmegtakarítást jelenthet.
A Copernicus földmegfigyelési program becslések szerint tizenötezer munkahelyet teremt évente.
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A Tesco felfüggesztette több tucat Unilever termék árusítását
A brit Tesco levett webshopjából több tucat Unilever terméket a brexit okozta árvita miatt.
Az Unilever több termékének árát is emelné legalább 10 százalékkal, amikhez importálnia kell az
alapanyagot. A brexit-népszavazás után annyit gyengült a font, hogy sokkal drágább lett a külföldi
alapanyag behozatala.
Dave Lewis, a Tesco vezérigazgatója azt hangoztatta, hogy a referendum óta nem emeltek árat,
sőt van ami olcsóbb lett. Azt még nem tudja megmondani, hogy az árfolyamváltozás hogyan hat a
beszállítói hálózatra. De elkötelezett amellett, hogy a beszerzési árak változása ne tükröződjön a
kiskereskedelmi árakban, már amennyire ez lehetséges.
Az Unilever időközben jelezte, hogy sikerült megoldani a problémát a Tescoval, így NagyBritanniába és Írországba is újra szállítják termékeiket.
Elemzők arra számítanak, hogy a font gyengülése az élelmiszerárak emelkedéséhez vezet.
Az angol-holland Unilever mögöttes eladásnövekedése 3,2 százalékos lett a harmadik
negyedévben. A vállalat részvényeinek értéke csütörtökön 3,4 százalékos mínuszban zárta a
londoni kereskedést, míg a Tesco-részvények árfolyama 3,03 százalékot esett.
A brit élelmiszergyártók háromnegyede jelezte, hogy a font gyengülése miatt drágultak az import
alapanyagok, és 63 százalékuk csökkentette a profitkulcsát.
Az Egyesült Királyság EU-tagságáról szóló népszavazás óta az angol font csaknem 18
százalékot vesztett értékéből az amerikai dollárral szemben.
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Egy belga tartomány blokkolhatja a szabadkereskedelmi egyezményt

Belgium franciaajkú régiója megpróbálja megakadályozni az Európai Unió és Kanada közötti
szabadkereskedelmi egyezményt.
Vallónia parlamentje elé csütörtökön nyújtottak be erről javalatot, amelyről pénteken szavaznak
majd.
A képviselők szerint a megállapodás a multinacionális tőke érdekeit szolgálja és rombolja az
európai életminőséget.
- A mostani szerződés a multikról szól, mi pedig a polgárainkat szeretnénk megvédeni a szociális és
környezeti hatásoktól, amelyek csak a multicégeknek kedveznek majd. Ahol korábban a
kormánynak, a parlamentnek volt jogköre, ott ezentúl a multicégeknek lesz – mondta a vallóniai
törvényhozás egyik képviselője, André Antione.
A belga szövetségi kormány támogatja a szabadkereskedelmi megállapodást, de ezt az összes
régiónak is jóvá kell hagynia.
A jelentős iparral rendelkező Flandria támogatja azt.
Az uniós szakminiszterek a jövő héten szavaznak az egyezményről.
Ezután az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, majd a tagállamoknak ratifikálniuk kell a
dokumentumot.

Brüsszel, 2016. október 12.

A kihalás szélén álló fajok védelmét sürgeti az EP
A vadon élő fajok illegális kereskedelme
A vadon élő állatok és növények kereskedelme a negyedik legjövedelmezőbb illegális üzlet a
világon, ami miatt elefántok, orrszarvúk és tigrisek ezrei pusztulnak el és fajok kerülnek a kihalás
szélére. A Parlament környezetvédelmi szakbizottsága csütörtökön szavaz Catherine Bearder
(liberális, brit) EP-képviselő jelentéséről, amely lépéseket javasol a tagállamok számára a vadon
élő fajok védelme érdekében. Infografikánkon bemutatjuk, hogyan alakul a vadon élő fajok
kereskedelme számokban.
Fajok kerülnek a kihalás szélére
A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme nemzetközi bűncselekménynek minősül,
amely jelentős károkat okoz a biológiai sokféleségben, sőt néhány faj teljes eltűnésével fenyeget.

Jövedelmező üzlet a vadon élő fajok illegális kereskedelme

Az utóbbi években az illegális kereskedelem soha nem látott mértéket öltött. Évente mintegy 20-30
ezer elefántot ölnek meg illegálisan, az elefántcsont-kereskedelem 2007 óta a duplájára nőtt. A
jövedelmező üzlet pénzforrást jelenthet például a terrorszervezeteknek, de sokszor az egyszerű
vásárlók sem tudják, hogy illegálisan úton jutnak az adott termékhez.
Az Európai Unió a vadon élő fajok jogellenes kereskedelmének egyik legjelentősebb piaca, de
egyben csomópont is a más régiók felé áthaladó illegális kereskedelemben.
Uniós cselekvési terv

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen az Európai Bizottság idén tavasszal
fogadott el egy cselekvési tervet, amelyet a tagállamoknak 2020-ig kell átültetniük saját
joganyagukba.
A Parlament környezetvédelmi szakbizottsága csütörtökön szavaz Catherine Bearder (liberális, brit)
EP-képviselő saját kezdeményezésű jelentéséről, amely további lépéseket javasol a vadon élő fajok
védelme érdekében.
„A tagállamok közös felelőssége, hogy fellépjenek ez ellen a szervezett és romboló bűncselekmény
ellen, amely a világ számos részét destabilizálja” - mondta Catherine Bearder a jelentés kapcsán.
Az EP-képviselő kiemelte, hogy az akciótervnek három fő célja, kell, hogy legyen: az illegális
kereskedelem megelőzése és a kiváltó okok orvoslása, a már létező szabályok betartatása,
valamint a hatékony együttműködés a tagállamok és más, EU-n kívül érintett országok között.

Brüsszel, 2016. október 12.

Decemberre elkészül a magyar utasnyilvántartó
Az év végéig csak Nagy-Britanniában, Franciaországban és Magyarországon lesz teljesen
működőképes utasnyilvántartó rendszer – állapítja meg a biztonsági unió
végrehajtásáról készült első havi jelentésében az Európai Bizottság.

Magyarország azon kevés kivételek közé tartozik az EU-ban, ahol már az év végén felállhat a
teljesen működőképes utasnyilvántartó rendszer és egység – húzza alá az a jelentés, amiben a
2015 áprilisában meghirdetett biztonsági unió végrehajtását vette górcső alá az Európai Bizottság.
Brüsszelt aggodalommal tölti el, hogy a tagállamokban nagyon vontatottan halad a tagországi
szinten összegyűjtött légiutasadatok továbbítására hivatott kapacitások kiépítése. Ennek érdekében
a kormányoknak sürgősen hozzá kellene látniuk az utasnyilvántartási egységek létrehozásához.
Tizenegy uniós tagállam – köztük Németország, Ausztria és Lengyelország – azonban még az
ehhez szükséges tervvel is adós – mutatott rá szerdán a biztonsági uniót felügyelő brit biztos, Sir
Julian King.
A magyar hatóságok fejére ugyanakkor egy jókora barackot nyomott Brüsszel, miután várakozásai
szerint hazánk az év végén egyike lesz annak a három tagállamnak, ahol teljesen működőképessé
válik majd a rendszer. Az utas-nyilvántartási adatállományról szóló irányelv maradéktalan
végrehajtására 2018 májusáig adtak időt a jogalkotók. Az európai PNR keretében a
légitársaságoknak előre meghatározott adatokat tárolniuk kell és át kell adniuk a hatóságoknak az
utasokról a terrorizmusgyanús személyek minél hatékonyabb kiszűrése érdekében.
Eddig csak Nagy-Britannia hozta létre az utasnyilvántartását, decemberre azonban már
Franciaország és Magyarország is megteremti ennek feltételeit – közölte a szerdán napvilágot látott
jelentésben a Bizottság.
A jelentés pontról pontra és területről területre végigveszi azoknak az intézkedéseknek a
végrehajtását, illetve tárgyalásuk állását, amelyek a belbiztonság megerősítését szolgálják.
A jelentés többek között arra sürgeti a tagállamokat és az EP-t, hogy még az év vége előtt
állapodjanak meg a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvről, és a tűzfegyverekről szóló
direktíva felülvizsgálatáról.
A Bizottság novemberre ígéri a schengeni térségbe vízummentesen beutazó harmadik országbeli
állampolgárok előzetes ellenőrzését lehetővé tevő Európai Utasinformációs és Engedélyezési
Rendszerről (ETIAS) szóló javaslatot. Szorgalmazza továbbá a külső határokat átlépő uniós

polgárok szisztematikus ellenőrzéséről szóló bizottsági javaslat mielőbbi megvitatását és az uniós
határregisztrációs rendszer létrehozását is.

Brüsszel, 2016. október 7.

Magyarország a kohéziós politika édes gyermeke
Egyetlen EU-tagországban sem ért el olyan magas szintet (57%-ot) az állami
beruházásokra fordított kiadásokhoz képest az uniós finanszírozás aránya, mint
Magyarországon – olvasható a 2007 és 2013 közötti forrásfelhasználásról készült
független jelentésben. A hétéves időszakban évente minden magyar állampolgárra
átlagosan 304 euró felzárkóztatási forrás jutott.

Egy pénteken közzétett jelentés megerősíti azt a feltételezést, hogy talán egyetlen uniós tagállam
gazdaságának növekedéséhez sem járultak hozzá nagyobb mértékben az uniós pénzügyi
transzferek, mint Magyarországon.
A 28 tagország közül hazánkban volt a legmagasabb a kohéziós finanszírozás aránya, ami a 2007
és 2013 között futó pénzügyi időszakban a beruházásokra fordított állami kiadások körülbelül 57
százalékát tette ki. A következő ország, Litvánia esetében is csak az 52 százalékot érte el ez a
mutató. Az Európai Bizottság pénteken tette közzé a 2007 és 2013 közötti időszak regionális
politikájának végrehajtásáról szóló független jelentést. Ebből többek között az is kiderül, hogy a
hétéves periódus minden egyes évében fejenként átlagban 304 eurót költött felzárkóztatási
források formájában az EU Magyarországra.
A Bizottság, illetve a független értékelés szerzőinek becslése szerint az uniós forrásból
finanszírozott beruházások 2015-ben kereken 5 százalékkal magasabb GDP-t eredményeztek
hazánkban ahhoz képest, mintha egyáltalán nem lett volna EU-finanszírozás. 2023-ra nagyjából
4,5 százalékkal magasabb GDP-t jósolnak az országnak az alapforgatókönyvhöz képest a 2007 és
2015 között uniós támogatásokból eszközölt beruházásoknak köszönhetően. Ez a mutató is messze
a legmagasabb az EU-ban.
A jelentés aláhúzza, hogy az uniós támogatásnak köszönhetően 109 000 munkahely létesült, közel
félmillió háztartás csatlakozott új vagy korszerűsített szennyvízhálózathoz. Mintegy 2500 kilométer
közutat és 216 kilométer vasutat korszerűsítettek, és emellett 502 kilométer új utat és 20
kilométer új vasutat építettek. Több mint 3900 kutatási projekt részesült támogatásban, és több
mint 72 000-en jutottak újonnan szélessávú internet-hozzáféréshez.
Az Európai regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból Magyarország összesen 21 milliárd
euró vissza nem térítendő támogatást kapott. Ennek a keretnek több mint a felét (nagyjából 55
százalékát) a közlekedési és a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésére fordították.
Ami az EU egészét illeti, egymillió új munkahely létesült. Ez az ebben az időszakban az EU-ban
újonnan létesült munkahelyek egyharmadának felel meg. A kohéziós politika keretében befektetett
minden euró további 2,74 euró GDP-t fialt, ami a becslések szerint 2023-ig további 1 billió euró
GDP-megtérülést jelent.
A kohéziós szakpolitika a jelentés szerint valamennyi EU-tagország gazdaságának a javára vált. Az
EU növekedési és foglalkoztatási politikájának pilléreként közel 400 ezer kkv-nak és startup
vállalkozásnak biztosítottak finanszírozást, és 5 ezer kilométer új közút épült a 7 év alatt.
Összességében a jelentés pozitív képet fest a kohéziós politikáról, de azt is elismeri, hogy a politika
ennél jobban is teljesített volna. Visszatérő probléma, hogy gyakran nem volt világos, milyen célok
elérésére irányulnak a programok. Az új, 2014 és 2020 közötti időszakban ezért a projekteknek

már mérhető eredményeket is fel kell tudniuk mutatni. 2018 folyamán a Bizottság áttekinti a
programok végrehajtását, és javaslatot tehet a teljes keret 5%-át kitevő teljesítménytartalék
legjobban teljesítő régiók közötti elosztására.
A Bizottság szerint egy további tanulság, hogy a forrásoknak még nagyobb részét kell a növekedési
és munkahelyteremtési célokra fordítani. Úgy látják, hogy az előző időszakban is indokolatlanul sok
forrást költöttek közlekedési és egyéb infrastruktúra fejlesztésre, ahelyett, hogy inkább oktatásra,
kutatásfejlesztésre és innovációra fordították volna a rendelkezésre álló pénzeket.
Brüsszel az új hétéves időszakban arra is gondot kíván fordítani, hogy megfelelő intézményi
feltételek álljanak rendelkezésre a pénzek rendeltetésszerű és hatékony elköltésére. Számos
tagállamban még mindig nem tartják kielégítőnek az adminisztratív kapacitásokat, ezekkel az
országokkal egy kétéves akciótervről állapodtak meg korábban.
A Bizottságnál azt is elismerik, hogy az elmúlt években túlzottan nagy hangsúlyt helyeztek a
rendelkezésre álló források minden áron való elköltésére, vagyis az abszorpcióra. Ezen a
szemléleten az eredménycentrikusság bevezetésével próbálnak változtatni, miközben a
forrásvesztés elkerülése fontos szempont marad.
A testületnél úgy látják, hogy a vissza nem térítendő támogatások rovására fokozatosan növelni
kellene a pénzügyi eszközök (például kölcsönök) arányát. Ezek részaránya a jelenlegi, 2014 és
2020 közötti periódusban 20-30 milliárd euró között lesz, ami a teljes keretnek kevesebb, mint 10
százaléka. Tisztában vannak azzal is, hogy ezen a pályán az új tagállamok általában kevésbé
otthonosan mozognak, nekik a pénzügyi eszközök és a vissza nem térítendő segélyek ötvözésével
próbálnak majd kedvezni.
A kohéziós politika egyik fő fokmérője, hogy milyen mértékben járult hozzá a tagállamok és a
régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentéséhez. Nos, ebből a szempontból nem alakult
mindenhol kedvezően a helyzet, hiszen a gazdasági és pénzügyi válság hatására elsősorban a déli
tagállamokban megállt a felzárkózási folyamat, sőt egyes helyeken még tovább is nőtt a szakadék
a fejlettekhez képest. Vannak azonban olyan tagállamok, a Bizottság szerint Lengyelország és
Románia, ahol a válság ellenére felgyorsult a konvergencia-folyamat.

Brüsszel, 2016. október 7.

Megszületett az egyezmény a repülőgépek széndioxid kibocsátás
csökkentéséről
2020-tól minden túllépést a légitársaságoknak azonos arányú faültetéssel kell ellensúlyozni. A
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet montreali ülésén a párizsi klímacsúcson elért egyezményt
hajtják végre. Az Európai Bizottság már a következő lépéseket várja.
Violeta Bulc az unió közlekedési biztosa szerint most már pályára kell állítani a megállapodást úgy,
hogy ne lehessen visszafordulni. Főleg azután, hogy 65 ország aláírta a megállapodást
A légitársaságok által kibocsátott szén-dioxid csökkentéséről szóló megállapodás több éves vita
után született meg, de ahelyett, hogy büntetést szabnának ki csak annyiban szankcionálják őket,
hogy túllépés esetén fákat kell ültetniük. A környezetvédő csoportok szerint ez nem elég.
Femke De Jong a Carbon Market Watch európai igazgatója szerint a légitársaságok által kibocsátott
széndioxid nagyon nagy részt foglal el a világ összkibocsátásában. A következő évtizedben pedig ez
a mennyiség megnégyszereződhet, ezért szerinte sürgősen kell valamit kezdeni ezzel a
problémával.

A dolognak az is a szépséghibája, hogy 2020-tól 2026-ig csak önkéntes alapon kell részt venni
benne. Jelenleg a légitársaságok által kibocsátott széndioxid mennyisége megegyezik Németország
éves kibocsátásával.

Brüsszel, 2016. október 4.

Miután az EP megszavazta, életbe léphet a párizsi klímamegállapodás
610-en szavaztak igennel a 9 hónapja kötött megállapodásra

Jövő hónapban életbe lép az első globális és kötelező érvényű klímamegállapodás, mivel a mai, az
uniós ratifikációról szóló parlamenti szavazással teljesültek ennek feltételei. Novemberben
Marrakechben találkoznak az aláírók.
Az Európai Parlament 610 igen szavazattal 38 ellenében 31 tartózkodás mellett támogatta az
egyezmény megkötését.
Ahhoz, hogy a megállapodás életbe lépjen, a globális üvegházgáz kibocsátás 55%-át kitevő 55
államnak kell azt ratifikálnia. Az első feltétel már korábban teljesült, a mai aláírással a második is,
így a nemzetközi egyezmény életbe léphet.
“Hatalmas eredmény, hogy a párizsi megállapodás egy év alatt életbe léphet, hiszen a kiotói
egyezmény esetében ehhez 8 év kellett. Ez a szavazás azt is jelenti, hogy az EU továbbra is a
klímaváltozás elleni küzdelem élén áll” - mondta Martin Schulz, aki az EP nevében és Ban Ki Mun
ENSZ főtitkár, Ségolène Royal francia környezetvédelmi miniszter és COP21 elnök, Ivan Korčok
szlovák külügyi államtitkár valamint Jean-Claude Juncker bizottsági elnök jelenlétében írta alá a
megállapodást.
“Az EU régóta vezetője a klímaváltozás elleni harcnak” - mondta az ENSZ főtitkára, aki a mostani
szavazás fontosságát hangsúlyozta. A klímaváltozás elleni küzdelem alkalom arra, hogy
fenntarthatóbb és versenyképesebb gazdaságot, stabilabb társadalmakat építsünk - tette hozzá.
Video az ülésről felszólalásokkal
Következő lépések
Az EP szavazás után a Tanács gyorsított eljárásban fogadhatja el a döntést. Eddig hét
tagállamában ratifikálták nemzeti szinten is az egyezményt. A képviselők csütörtökön szavaznak
arról az állásfoglalásról, amely a következő - a vállalások teljesítéséről szóló - marokkói tárgyalási
forduló szól majd.
Háttér
Az EP szavazás után a Tanács gyorsított eljárásban fogadhatja el a döntést. Eddig hét
tagállamában - Magyarországon, Franciaországban, Szlovákiában, Ausztriában, Máltán,
Portugáliában és Németországban - ratifikálták nemzeti szinten is az egyezményt, ez a hét ország
a globális kibocsátás 5 százalékáért felel. Ahhoz, hogy a megállapodás életbe lépjen, a globális
üvegházgáz kibocsátás 55%-át kitevő 55 államnak kell azt ratifikálnia. Eddig 51.9%-ot kibocsátó
62 ország ellenjegyezte a szöveget, így ha az EU a maga 12%-os részesedésével ratifikálja a
megállapodást, akkor az a november 7. és 18. között Marrakech-ben tartott COP22 konferencia
alatt léphet életbe.
Eljárás: Beleegyezés nemzetközi megállapodás megkötéséhez

Magyar képviselői hozzászólások:
Szanyi Tibor (S&D, MSZP)
"Ez a megállapodás lehetőséget jelent. Nem csak környezetünk megóvásáról van szó, de
fejlesztésekről, munkahelyek megőrzéséről, foglalkoztatás bővítéséről is. Ideje a kormánynak a
megújuló energiatermelés- és az energiahatékonyság felé fordulnia, a fosszilis- és a veszélyes
nukleáris energia használata helyett."
Molnár Csaba (S&D, DK):
„Le kell számolni azzal a jobboldalon népszerű képzettel, hogy klímaváltozás nincs, a megújulok
pedig csak zöld ideológia. 2016 az emberiség történelmének legmelegebb éve eddig, Kína pedig
minden nap felhúz egy focistadionnyi napelem parkot. Sajnos nem elég a klímaegyezmény uniós
ratifikációja, ha vannak olyan kormányok, mint Magyarországon, amelyek külön adóztatják a
napelemeket, vagy betiltják a szélerőmű építést.”
Jávor Benedek (Zöldek, PM):
„Az Európai Parlament ma az új klímaegyezmény uniós ratifikálása mellett voksolt, így az EU nem
veszti el hitelét, és teljes jogú tagként ülhet tárgyalóasztalhoz Marrakeshben. Ugyanakkor egyes
tagországok komoly lépéshátrányban vannak az egyezmény ratifikálását illetően. Ezen túlmenően a
valós kibocsátás-csökkentési – pl. energiahatékonysági - lépéseknek is mielőbb meg kell
történniük.”

Brüsszel, 2016. október 3.

Kínzáshoz használható áruk kereskedelme: Európának cselekednie kell
A kínzás és a halálbüntetés máig elfogadott büntetési formák a világ számos pontján, az EU
azonban nem ért egyet ezzel és nem szabad, hogy bármilyen formában, akár termékek, vagy
szolgáltatások forgalmazásával támogassa azt - mondja Marietje Schaake EP-képviselő. A
harmadik országokban halálbüntetésre és kínzásra használható termékek és szolgáltatások
kereskedelmét meggátoló szabályok szigorításáról kedden vitázik és szavaz az EP. A parlamenti
témafelelőst kérdeztük a részletekről.
Pontosan mire vonatkoznának a szigorúbb szabályok?
Arra törekszünk, hogy korlátozzuk az olyan brutális, kínzásra használt eszközök kereskedelmét,
amelyeket például az emberek leláncolására, vagy verésére használnak. Emellett a szabályozás
fontos pontja például, hogy a méreginjekcióhoz használható gyógyszereket nem lehet börtönöknek,
vagy bűnüldöző hatóságoknak eladni.
Fontos, hogy meg legyenek a jogi eszközeink ahhoz, hogy cselekedjünk, ha például találunk egy
kínzáshoz használható eszközökkel teli furgont. Akkor is, ha csak áthalad itt Kínából Mexikó felé,
Európa nem hunyhat szemet fölötte. Természetesen ez nem egy mindennapos dolog, de ha
valóban megtörténik, akkor a közbeavatkozásunknak komoly következményei lehetnek az egyéni
életekre.
Mekkora a probléma, ha globálisan nézzük?
Az emberi jogokat, főként a sajtószabadságot nagy nyomás alatt tartják világszerte, ezért
különösen ébernek kell lennünk, hogy ne csak itthon Európában gondoskodjunk ezek védelméről.
Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy mi történik a világ többi táján, Európa segítségére
világszerte szükség van az egyetemes emberi jogok biztosítása érdekében.

Mondhatjuk, hogy az EU bort iszik és vizet prédikál ezen a téren? Nagy a különbség
aközött, amit hangoztat és aközött, amit ténylegesen tesz?
Abszolút, nagyon gyakran óriási a szakadék a kettő között. Hosszú ideig nagyon kritikusak voltunk
az emberi jogok megsértése miatt az olyan országokkal, mint például Egyiptom. Az elmúlt két
évben azonban úgy tűnik, hogy az EU engedékenyebb lett az egyiptomi elnökkel szemben, aki
mióta hatalomra került, csak még rosszabbá tette a helyzetet - ezt mondják az emberi jogi
aktivisták, akikkel találkoztam. Az EU rendkívül lágy hangnemet üt meg Egyiptommal
kapcsolatban.
A biztonság és a terrorizmus elleni küzdelem miatt sokszor szemet hunyunk az emberi jogok
nagyon komoly megsértése felett. Én úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben nincs kifogás. Fel
kell lépni a terrorizmus ellen és egyben gondoskodni kell az emberi jogok tiszteletben tartásáról.

Brüsszel, 2016. szeptember 30.

Nem marad szégyenben klímafronton az EU
Kellemetlen presztízsveszteségtől mentheti meg az Európai Uniót az, hogy a tagállamok
pénteken beadták a derekukat és hozzájárultak a tavaly decemberi párizsi klímaalku
ratifikációjának felgyorsításához. Az EU lépésével megnyílhat az út az alku novemberi
hatályba lépése előtt.

A tagállamok környezetvédelmi miniszterei úgy döntöttek, hogy felgyorsítják a tavaly decemberi
párizsi globális klímaalku uniós ratifikálását és megnyitva az utat annak novemberi hatályba lépése
előtt.
A döntés értelmében a nagy jelentőségű egyezmény EU-szintű ratifikációjával nem kell megvárni,
amíg minden tagállamban véget ér a folyamat. Ehelyett az EU már napokon belül hivatalosan is
lezárhatja a procedúrát, és csatlakozhat azokhoz az országokhoz – köztük az USA-hoz és Kínához –
, amelyek már túlestek a ratifikáción.
Bár az EU kezdettől fogva a kibocsátás-csökkentési folyamat élharcosának mondja magát, a
közösség hitelességét erősen kikezdte az, hogy a mai napig mindössze hét tagállamban zárult le a
párizsi globális klímaegyezmény (COP21) nemzeti ratifikációja.
A mostani döntésükkel a tagállamok lemondtak az elsőbbségükről az EU számára, ami – a
ratifikációs okmány ENSZ-nél történő letétbe helyezését követően – elháríthatja az akadályt a
megállapodás hatályba lépése elől. A megállapodás értelmében a klímaalku akkor lép életbe, ha a
globális kibocsátás legalább 55százalékát jegyző minimum 55 ország megerősítette azt.
Jelenleg ugyan már 61 ország ratifikálta az egyezményt, de ezek együttesen az össz-kibocsátásnak
csak a 48 százalékát jegyzik. Az EU – amely a globális légszennyezés 12 százalékáét tehető
felelőssé – ratifikálásával viszont sikerül majd átlépni a kritikus küszöböt.
Az EU-nak többek között Lengyelország és Olaszország ellenállását kellett legyűrnie a pénteki
áttörés érdekében. Varsó hosszú időn keresztül hallani sem akart a ratifikációról mindaddig, amíg
meg nem születik a megállapodás az uniós klímavállalásokat tagállami szintre lebontó
tehermegosztási javaslatról. Lengyelország foggal-körömmel védi szénbányászatát és a szén
energiaforrásként történő felhasználását, mert egyrészt félmillió munkahelyet tart fenn, másrészt
fontos az ország energiaellátásának biztonsága szempontjából.
Az Európai Parlament bejelentette, hogy kedden fog plenáris ülésén szavazni a COP21-ről, ami
ezután visszakerül a Tanács elé, ahol úgynevezett írásos eljárással zárják le a ratifikációt.

A tagállamok vagy az EU-val együtt ratifikálják majd az egyezményt (ha addig befejezik a nemzeti
eljárásokat), vagy azt követően, de lehetőleg minél rövidebb időn belül.

Brüsszel, 2016. szeptember 29.

Utolsó digitális figyelmeztetés Magyarországnak
Utolsó figyelmeztetést intézett csütörtökön az Európai Bizottság Magyarországhoz és 18
másik uniós tagállamhoz a nagy sebességű hálózatok lefedettségéhez kapcsolódó
árcsökkentés végrehajtásának késlekedése miatt.

Tizenkilenc uniós tagállam, köztük Magyarország kapott utolsó figyelmeztetést csütörtökön
Brüsszeltől, mert tíz hónappal a határidő lejárta után sem ültették át nemzeti jogrendjükbe a nagy
sebességű hálózatok lefedettségének növeléséhez szükséges árcsökkentést előíró irányelvet.
A tagállamoknak eredetileg 2016. január 1-i határidővel kellett volna átültetniük az irányelvet.
Magyarországnak most két hónapja van arra, hogy értesítse a Bizottságot az uniós intézkedések
megfelelő átvételéről, ellenkező esetben a testület az Európai Bíróság elé terjesztheti az ügyet.
Az irányelv által előirányzott árcsökkentés célja a nagy sebességű hálózatok lefedettségének
növelése az EU-ban. A szabályok értelmében 2025 -ig bezárólag minden iskolának, egyetemnek,
kutatóközpontnak, közlekedési központnak, valamennyi közszolgáltató intézménynek (kórházaknak
és a közigazgatásnak), és digitális technológiát használó üzleti vállalkozásnak biztosítani kell a
másodpercenként 1 gigabájt adat letöltésére alkalmas hálózati kapcsolódást. Ugyanerre a
határidőre, függetlenül attól, hogy városokról vagy a vidékről van szó valamennyi európai
háztartásnak másodpercenként legalább 100 megabájt sebességű hozzáférést kell biztosítani.
2025-re a városokban, a fő közlekedési útvonalak mentén és a vonatokon megszakítás
nélkül rendelkezésre kell állnia az 5G szolgáltatásnak. Egy időközi célkitűzés értelmében
2020-ig a tagállamok mindegyikében, legalább egy nagyvárosban biztosítani kell az 5G
kereskedelmi célú szolgáltatását.
A szabályok a meglévő fizikai infrastruktúra különböző ágazatok (energia, szállítmányozás stb.)
közötti megosztását és újrafelhasználását célozzák meg, és végrehajtásuk nyomán a nagy
sebességű internetkapcsolat bővítési költségei akár 30%-kal is csökkenhetnek.

Brüsszel, 2016. szeptember 27.

A nagy mennyiségű adat, azaz Big Data és a személyes adatok
védelmének kérdése

A személyes adatok védelme kiemelten fontos az EU-ban

Több millióan használjuk az internetet nap, mint nap, amivel óriási adatmennyiséget
generálunk a napi tevékenységünkről, vásárlásainkról, vagy éppen utazásainkról. E nagy
mennyiségű adat feldolgozása és elemzése számos lehetőséget nyújt a vállalatoknak és
a hatóságoknak, de felvet bizonyos problémákat is, mint a tulajdonjog és a személyes
adatok védelmének kérdése.

Mi az a „Big Data”?
A nagy mennyiségű adat, angolul Big Data olyan különösen nagyméretű adathalmaz, amely az
emberek viselkedésére vonatkozó adatokat tartalmaz. Ilyen lehet az online vásárlásokra vonatkozó
információ, a GPS-jelek, név, életkor, lakóhely, vagy akár az egészségügyi állapot. Az adatok
forrása főként az internet és a közösségi oldalak, de lehetnek különböző érzékelők, vagy a
vásárlási szokásokat követő rendszerek is.
Az adatok felhasználása
A rendelkezésre álló adatok elemzésének köszönhetően hatékonyabb lehet a cégek marketing
tevékenysége, hiszen csak azoknak hirdetik a termékeiket, akiket érdekelhet. De segítséget
nyújthatnak például a városvezetésnek is a közösségi közlekedés kialakításában, vagy akár új utak
építésében.
Adatvédelmi szempontok
Hogyan lehet biztosítani az alapvető jogok védelmét a nagy mennyiségű adat felhasználása során?
Erről vitázott a Parlament állampolgári jogi szakbizottsága hétfőn.
Ana Gomes (szocialista, portugál), aki a Parlament saját kezdeményezésű jelentésén dolgozik a
témában, elmondta: „Egy olyan gazdaság, amelynek az adatok állnak a középpontjában, számos
lehetőséget kínál a növekedésre és munkahelyteremtésre, ideértve az új üzleti modelleket és
hatékonyabb termelést”.
Az EP-képviselő hozzátette, hogy az adatok felhasználása ugyanakkor veszélyt is jelenthet az
alapvető jogokra: „Sokan azt mondják, hogy a nagy mennyiségű adat csupán egy adatbázison
alapuló statisztika. De ez nem a hagyományos értelemben vett statisztika, hiszen a felhasznált
adatbázis olyan személyes adatokból áll össze, amelyek alapvető védelmet érdemelnek”.
A tömeges adatgyűjtés kérdése sokakat aggaszt. Óriási port kavart a nemzetközi sajtóban, amikor
Edward Snowden, aki az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökségnél (NSA) dolgozott, 2013-ban
információt szivárogtatott ki a szervezet által végzett tömeges adatgyűjtésről újságíróknak.

Emellett sokan aggódnak azért is, hogy a cégek esetleg engedély nélkül átadhatják a személyes
adataikat egy harmadik félnek.
Ana Gomes szerint ezért a cégeknek és a hatóságoknak az adatok feldolgozásakor és
felhasználásakor a lehető legmagasabb fokú átláthatóságra kell törekedniük.

Brüsszel, 2016. szeptember 22.

A roamingért nem kell fizetni, a visszaélésért igen
Az Európai Bizottság másodszor is nekifutott a roamingdíjak szabályozásának. Az új
technikai javaslat értelmében 2017. június 15. után nem lesz időbeli vagy mennyiségi
korlátozás a külföldi mobilhasználat során, de a szolgáltatók majd fix összegű pótdíjat
vethetnek ki azokra, akik visszaélnek a roaming-mentességgel.

Az Európai Bizottság szerdán terjesztette elő új technikai javaslatát a roamingdíjak végleges
szabályozásáról 2017. június 15-én, amikor egy már hatályban lévő jogszabály értelmében végleg
eltűnik majd a különbség a külföldi (EU-n belüli) és a használat helye szerinti országban
alkalmazott belföldi tarifák között.
Brüsszel néhány nappal ezelőtt még 90 napra korlátozta volna a roamingmentes mobilhasználat
maximális idejét, az ezen felül eltelefonált időt lényegében visszaélésének nevezve az új
rendszerrel. Juncker elnök utasítására az általános felháborodás hatására visszavonták a technikai
javaslatot, aminek átdolgozott változatát szerdán mutatták be Brüsszelben.
A biztosi testület végül úgy döntött, hogy a fogyasztókat nem terhelheti időbeli és mennyiségi
korlátozás a külföldi telefonhasználat után. Miként arra Andrus Ansip, illetékes bizottsági alelnök
emlékeztetett, az időbeli korlátozásnak azért sem lenne értelme, mert az EU-n belüli utazásoknak
mindössze a 0,1 százaléka tart tovább 90 napnál.
A roamingdíjak eltörlésével az EU kifejezetten azoknak kíván a kedvében járni, akik üzleti,
turisztikai, vagy tanulási céllal (például Erasmus-diákok) töltenek nem túl hosszú időt egy másik
EU-tagállamban, és ez idő alatt a tartózkodás szerinti ország helyi belföldi tarifáin (és nem a
drágább barangolási díjakért) küldhetnek szöveges üzenetet, tölthetnek le adatokat és
telefonálhatnak.
Ha a roamingdíjak meg is szűnnek 2017. június 15-től (ezt jogszabály mondja ki), az „ingyenes
roaming” nem mindenki számára lesz korlátlanul és minden körülmények között igénybe vehető.
Ennek oka, hogy elejét vegyék olyan visszaéléseknek, amikor például valaki Franciaországban lett
SIM-kártyával folytatólagosan az ötször alacsonyabb lett tarifákkal telefonál.
Ezt a Bizottság méltányos használatról szóló átdolgozott technikai javaslata sem engedné,
pontosabban a szolgáltatókra bízná, hogy ha ilyen visszaéléseket tapasztal, akkor ezekről szöveges
üzenetben értesítse a fogyasztókat, majd fix pótdíjat számoljon fel az ilyen hívásokra és
adatletöltésekre.
A biztosi testület által megvitatott tervezet – amit a tervek szerint december 15-ig kellene
elfogadni uniós szinten – valamennyi, a lakhelye szerinti tagállamban, vagy országban, amihez
erős kötődést tud felmutatni, vásárolt SIM-kártyát használó utazónak megengedné, hogy ugyanúgy
használja a mobiltelefonját egy másik EU-tagállamban, mintha otthon tenné ugyanezt.
Az erős kötődést felmutató személyek közé tartoznak például a határokon nap mint nap átjáró
ingázók, a hazájukban sűrűn megforduló külföldön dolgozók vagy az Erasmus-diákok. Ők az összes
többi tagországban a belföldi használattal megegyezően vehetik igénybe a szolgáltatásokat, azaz

nem kell külön roamingdíjat fizetniük a hívásokra, SMS-ekre vagy a mobil internethasználatra. A
fogyasztók ezen felül külföldi utazásaik során is teljes körűen hozzáférhetnek majd előfizetési
csomagjuk többi szolgáltatásához (pl. havi adatcsomag).
Brüsszel ugyanakkor biztosítékokat építene be a szabályozásba a lakhellyel vagy erős kötődéssel
való esetleges visszaélések ellen. Felhatalmaznák a szolgáltatókat arra, hogy három alapkritérium
alapján nyomon kövessék a fogyasztók mobilhasználatának mintáit, és közbelépjenek, ha
visszaélést tapasztalnak.
A három fő kritérium:
- ha a fogyasztó hazai (belföldi) mobilforgalma eltörpül a roamingforgalom mellett,
- ha egy adott SIM-kártya hosszú idejű használaton kívülisége az esetek túlnyomó részében a
roamingcélú használattal hozható összefüggésbe,
- ha ugyanaz a fogyasztó roaming közben több SIM-kártyát is egymást követően használ.
Ilyen esetekben a szolgáltatónak értesítenie kell a fogyasztókat, és csak ezt követően és a fenti
feltételek mellett számolhatnak fel pótdíjakat. Vita esetén a szolgáltatónak be kell indítania az
ilyenkor szokásos panasztételi eljárást. Ha a vita elhúzódik, a fogyasztó az illetékes nemzeti
szabályozó hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.
Megfigyelők szerint a Bizottság új javaslatai is éppen elég bonyolultak, és jelenlegi formájukban
legalábbis elég nagy mozgásteret adnak a szolgáltatóknak a visszaélés megállapításában. Végső
soron pedig, ha minden így marad, a fogyasztók nem egységes elbánásához vezethetnek EUszerte.
Ez ugyanakkor csak egy technikai tervezet, ami december 15-ig még számos elemében
megváltozhat.

Brüsszel, 2016. szeptember 22.

Elhárulhat egy nagy akadály Paks 2 elől
Nem tartja indokoltnak a Paks 2-beruházás közbeszereztetésének elmulasztása miatt
tavaly novemberben indított kötelezettségszegési eljárás folytatását az Európai
Bizottság – jelezte egy magyar EP-képviselőnek írt levélben a belső piaci főigazgatóság
vezetője. Az eljárás még nem zárult le és jelenleg is folynak egyeztetések a kormány és
Brüsszel között.

A Bizottság belső piaci főigazgatóságának vezetője egy magyar EP-képviselőnek írt válaszában
megerősítette, hogy nem lát okot a tavaly novemberben a Paks 2 beruházás pályáztatás nélkül
történt odaítélése miatt indult kötelezettségszegési eljárás folytatására.
A Jávor Benedek európai zöldpárti képviselő által a blogjára kitett levélből kiderül, hogy a kormány
elfogadható érveket tudott felhozni a közbeszerzési eljárás mellőzésére, és arról is biztosította
Brüsszelt, hogy egyszeri és megismételhetetlen lépésről van szó. Budapest arra is kötelezettséget
vállalt, hogy a projekt fennmaradó részének a zömére nem a megbízást elnyerő Rosatom fog
leszerződni cégekkel, a továbbiakban tiszteletben fogják tartani az Unió közbeszerzési szabályait,
és az EU-ban bejegyzett cégek részt vehetnek majd a tendereken.
Lucia Caudet az Európai Bizottság szóvivője nem cáfolta a levélben foglaltakat, igaz folyamatban
lévő eljárásról lévén szó nem is erősítette meg azokat. Arra hívta fel a figyelmet, hogy ellentétes
tartalmú bizottsági döntés híján az eljárást nem zárták le, és tovább folynak az egyeztetések a

magyar fél és Brüsszel között. Sokatmondóan arra is rámutatott, hogy az intézmény és a
tagállamok között folyó egyeztetések bizalmasak.
Az illetékes belső piaci főigazgató, Jean-Yves Muylle ugyanakkor a Jávor Benedeknek írt, augusztus
8-án keltezett levélben nem hagy kétséget afelől, hogy a Bizottság hamarosan megszüntetheti
Magyarországgal szemben a 2015 novemberében indított kötelezettségszegési eljárást.
A belső piaci főigazgatóság elfogadta azt a magyarázatot, hogy a Paks 2 megépítésére (két új
reaktorról van szó) vonatkozó szerződést technikai okokból kizárólag egy gazdasági szereplő, a
Rosatom tudja megvalósítani. A magyar félnek tehát sikerült bizonyítani, hogy jelen esetben
fennáll az a feltétel, ami lehetőséget ad az uniós közbeszerzési eljárás mellőzésére.
A főigazgatóság azt az érvet is elfogadta, hogy Paks 2-őt a 2032 és 2037 között bezárandó Paks 1
kieső kapacitásának biztosítására kell beállítani az ország biztonságos energiaellátása érdekében.
„Az Európai Bizottság méltányolhatónak tekinti azt a magyar álláspontot, miszerint az orosz VVER
technológia az egyetlen olyan műszaki megoldás, ami valamennyi magyarországi technikai
előírásnak megfelel” - írja levelében a főigazgató.
Magyarország arra is kielégítő magyarázatot adott, hogy „a technikai kizárólagosság biztosításának
feltételei teljesülnek, ezért a szóban forgó részek Rosatomnak történt közvetlen (azaz pályáztatás
nélküli) odaítélése összhangban áll az EU közbeszerzési szabályaival”.

Brüsszel, 2016. szeptember 21.

Szociális dömping: egyenlő béreket és juttatásokat sürgetnek az EPképviselők
Az EP-képviselők cselekvést sürgetnek a szociális dömping ellen
A szociális dömpinget leállító uniós lépésekre van szükség, mondták az EP-képviselők a
múlt heti plenáris ülésen. A Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben felkéri a
Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák a munkaügyi felügyeletek közötti
együttműködést és hozzanak létre egy közös listát azokról a vállalkozásokról, amelyek
súlyosan megsértik az európai és a szociális jogszabályokat.
A szociális dömping
A szociális dömpingről beszélünk, ha egy tagállam a többivel szemben alacsonyabb bérköltségek
vagy lazább munkajogi szabályok révén versenyelőnyhöz jut. Az alacsonyabb fizetéseknek és
szociális kiadásoknak köszönhetően egyes országok olcsóbban termelnek és így vonzzák a
befektetőket. Ez azonban komoly problémákat okoz a munkavállalók számára, akik sokszor csupán
a megérdemelt minimum alatti munkabért és szociális védelmet kapják meg.
Az EP-képviselők a múlt heti plenáris ülésen rámutattak, hogy a tagállamoknak nagyobb
összhangra van szükségük, hogy véget vessenek annak, hogy a cégek a munkavállalók kárára
illegálisan csökkentsék a költségeiket.
Állásfoglalásukban többek között a következőkre kérik a Bizottságot és a tagállamokat:
javítsák a munkaügyi felügyeletek közötti együttműködést az EU-ban,
hozzanak létre egy közös listát azokról a vállalkozásokról, amelyek súlyosan megsértik az európai
és a szociális jogszabályokat, ideértve az úgynevezett postafiókcégeket,
vizsgálják meg egy európai társadalombiztosítási kártya bevezetését, amelynek köszönhetően szigorú adatvédelmi feltételek mellett - könnyen megoszthatók lennének az adatok a tagállamok
között.

Az állásfoglalást ide kattintva lehet elérni
Egyensúly a munka és a magánélet között
A múlt heti plenáris ülésen az EP-képviselők a minimálbérekről, illetve a munka és a magánélet
közötti egyensúly megteremtésének kérdéséről is vitáztak. Utóbbiról az EP állásfoglalást fogadott
el, amelyet ide kattintva lehet elérni.

Brüsszel, 2016. szeptember 19.

Károsanyag kibocsátás

Mintegy 29 millió olyan dízelautó van forgalomban Európa útjain, melyek rendkívül sok káros
anyagot bocsátanak ki magukból – állítja a Transport&Environment (T&E) nevű civil szervezet
tanulmánya, melyet a Volkswagen-botrány első évfordulójára időzítve adtak ki.
Jelenleg az autógyártók egyetlen típusa sem felel meg a közúti károsanyag-kibocsátási
előírásoknak. De ha összehasonlítjuk őket, akkor azt látjuk, hogy a Volkswagen-csoport 2014 után
gyártott típusai a legtisztábbak, miközben a leginkább környezetszennyező autók a Fiat, a Renault
és az Opel üzemeiből kerülnek ki. Az európai utakon közlekedő autók átlagosan 80 százaléka
nagyban szennyezi a környezetet, az európai határérték háromszorosát bocsátják ki – állítja Julia
Poliscanova, a T&E tiszta járművekért és levegőminőségért felelős vezetője.
Franciaországban 5,5, Németországban 5,3, Britanniában 4,3 és Olaszországban 3,1 millió nagyon
szennyező autó van forgalomban.
A tanulmány szerint a 2010 óta eladott Euro5-ös autók 80 százaléka, a 2014 után eladott Euro6-os
normájú autók kétharmada az egészségügyi határnál háromszor több nitrogén-oxidot bocsát ki.

Brüsszel, 2016. szeptember 9.

VW-botrány: „Ez a válság jó alkalom lesz a kibocsátástesztelés
fejlesztésére”
Az európai gépkocsikibocsátási botrány legfrissebb hírei
Fél évvel ezelőtt kezdte kivizsgálni az EP szakbizottsága az autók károsanyagkibocsátási tesztjeinek botrányát, miután napvilágot látott, hogy a Volkswagen-csoport
csalt a laboratóriumi tesztek során. A bizottság egyeztetett kutatóintézetek,
kereskedelmi szervezetek, civil szervezetek és autógyártók képviselőivel és
meghallgatott volt uniós biztosokat.

„Azt látjuk, hogy az Európai Bizottság nem tudott, vagy nem akart fellépni az utakon tapasztalt
valódi kibocsátás és a tesztadatok közötti növekvő eltéréssel szemben. Emellett azt tapasztaljuk,
hogy a tagállamok nem voltak elég lelkesek, vagy szigorúak a gépjárműkibocsátási szabályok
alkalmazásában és érvényesítésében” – mondta Gerben-Jan Gerbrandy (liberális, holland)
témafelelős.
Pablo Zalba Bidegain (néppárti, spanyol) témafelelős elmondta: „Nyilvánvalóan senki nem tudott
róla, de még csak nem is sejtette, amíg a Volkswagen az USA-ban be nem ismerte, hogy ilyen

eszközöket használtak. (…) Másfelől mindenki tisztában volt vele, hogy vannak eltérések”. „Hiszem,
hogy ez a válság jó alkalom lesz a kibocsátástesztelés fejlesztésére” – tette hozzá az EP-képviselő.
Háttér
Óriási port kavart tavaly, amikor kiderült, hogy a Volkswagen-csoport szoftveres manipulációval
csökkentette az autói nitrogén-oxid kibocsátását a laboratóriumi tesztek során. A Parlament
vizsgálóbizottságot állított fel, amelynek célja, hogy kiderítse, hogy megsértették-e a
gépjárműgyártók a kibocsátásmérés tesztelésére vonatkozó EU-s szabályokat. A bizottság azt is
vizsgálja, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok részéről történt-e mulasztás az EU-s
szabályok betartása terén.

Brüsszel, 2016. szeptember 15.

Új európai úti okmányok a nem uniós állampolgárok visszaküldéséhez
Az EP elfogadta a Bizottság javaslatát, hogy a nem szabályosan és papírok nélkül itt
tartózkodó nem uniós állampolgárok visszaküldésének felgyorsítására egységes úti
okmányok készüljenek.
A képviselők egyik legfontosabb célja az volt, hogy az okmányok biztonságának megerősítésével a
nem EU-s országok könnyebben elfogadják azokat. A döntést a Miniszterek Tanácsának is jóvá kell
hagynia. A rendeletet jóváhagyó parlamenti állásfoglalás megjegyzi, hogy a nem megfelelő
biztonsági jellemzők miatt a harmadik országbeli hatóságok nem fogadják el széles körben a
jogellenesen itt tartózkodók visszaküldéséhez jelenleg használt európai úti okmányt.
Az EP által 494 szavazattal 112 ellenében 50 tartózkodással elfogadott szöveget Jussi Halla-aho
(ECR, Finnország) jegyzi. Az Európai Bizottság adatai szerint 2014-ben a visszaküldésről szóló
döntéseknek csupán 40%-át hajtották végre.
Jobb biztonsági jellemzők
Az új rendelet meghatározza a visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmány tartalmát
és műszaki jellemzőit. Az utánzás és a hamisítás elleni védelem érdekében a 2002-es tanácsi
rendeletben meghatározott biztonsági jellemzőket - például vízjelet - kell alkalmazni.
Háttér:
Az EP felszólítja az uniós szerveket, hogy a harmadik országokkal kötött visszafogadási
egyezményekben szorgalmazzák a visszaküldés végrehajtásához kiállított európai úti okmányok
elismerését. A tagállamoknak a formális megállapodások által le nem fedett kétoldalú visszaküldési
együttműködések során arra kell törekednie, hogy garantáltan elfogadják az új okmányokat. Az
okmánynak hozzá kell járulniuk a tagállamok és a harmadik országok hatóságaira nehezedő
bürokratikus terhek csökkentéséhez. A harmonizált visszaküldési nyomtatványok elősegítik a
migrációs politika működését, valamint az irreguláris migráció csökkentését.

Strasbourg, 2016. szeptember 14.
Az Európai Bizottság nem hátrál az Apple-ügyben
Az Európai Bizottság kész megvédeni az Apple-ügyben hozott döntését a bíróság előtt.
Ezt az Európai Parlamentben mondta Strasbourgban Margrethe Vestager, a versenyjogi
európai biztos.

Két hete a Bizottság tiltott állami támogatásnak minősítette azokat az adókedvezményeket,
amelyeket Írország nyújtott az amerikai informatikai óriáscégnek. Ezért az Apple-nek 13 milliárd
eurót (körülbelül 4 ezer milliárd forintot) vissza kell fizetnie az ír államnak.
- Amikor Írország beleegyezik, közzétesszük a döntésünket, remélem, hogy ez a lehető
leghamarabb megtörténik. Ezek az információk hasznosak lehetnek más országok
igazságszolgáltatása számára is. Ha az amerikai adóhatóság úgy ítéli meg, hogy az Apple-nek
többet kellett volna fizetnie a kutatás-fejlesztésre amerikai anyavállalatánál, akkor az nagyobb
adóztatható összeget eredményezhet az Egyesült Államokban – mondta Margrethe Vestager.
Írország és az Apple is fellebbez a brüsszeli döntés ellen. A dublini kormány visszautasítja a vádat,
hogy törvénytelen állami támogatást nyújtott az amerikai technológiai óriásnak.
Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook politikai indíttatásúnak nevezte az Európai Bizottság
megállapítását, hogy tiltott állami támogatást kaptak Írországtól, a 13 milliárd eurós összeget
pedig őrjítőnek titulálta.
Az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerül, ahol hosszú jogi csatára lehet számítani.
Az uniós versenyhatóságként eljáró bizottság 2014 nyarán indított vizsgálatot annak
megállapítására, hogy a nagyvállalat és az ír adóhatóság közötti megállapodás sérti-e a szabad
versenyt. Írországban a vállalati adó 12,5 százalékos. Az Európai Bizottság vizsgálata szerint az
Apple alig 5 ezreléknyi összeget fizetett be 2014-ben különböző kedvezményeknek köszönhetően.

Brüsszel, 2016. szeptember 9.
Elsőre nem jött be Juncker "rezsicsökkentése"
A szórványos bírálatokra válaszul az Európai Bizottság pénteken úgy döntött, hogy
teljesen átdolgozza a roamingdíjak kivezetésére és megszüntetésére vonatkozó
technikai javaslatát. A hivatalos magyarázat szerint az előző javaslat „nem tetszett
eléggé” a testület elnökének, Jean-Claude Junckernek.
Néhány nappal a barangolási (roaming) díjak megszüntetésére vonatkozó technikai javaslatának
közzététele után az Európai Bizottság egy látványos fordulattal úgy döntött, hogy visszavonja és
érdemben átdolgozza az indítványt.
„A néhány napja kijött előző tervezet egyszerűen nem volt eléggé jó az Európai Bizottság
elnökének” - adott magyarázatot a történtekre a testület szóvivője. Alexander Winterstein,
akárcsak a Bizottság rövid közleménye elismerte, hogy Jean-Claude Juncker a néhány nappal
ezelőtt publikált technikai javaslatot széleskörben ért kritikákra válaszul döntött a szokatlan lépés
mellett.
A legtöbben a javaslatnak azt a részét bírálták, amelynek értelmében 90 napban korlátozhatnák a
szolgáltatók egy adott országban a roamingmentes szolgáltatást. A korlátozás célja a visszaélések
megelőzése, amik abból adódnak, hogy valaki például egy Magyarországon vásárolt kártyával és
előfizetéssel, azaz magyar belföldi tarifákkal akar egész évben Belgiumban telefonálni. A
roamingdíjak eltörlése ugyanis azt jelenti, hogy a külföldi telefonokról kezdeményezett hívásokért
és szöveges üzenetekért nem számolhat fel többet a szolgáltató a helyi áraknál.
Ha viszont valaki egy olcsóbb tarifájú országból telefonál, akkor lényegében kevesebbet fizetne a
helyi mobilhasználatért fizetendő áraknál, vagyis visszaélést követ el. Ezért a Bizottság az uniós
jogalkotókkal egyetértve a méltányos használat érdekében a turisták, diákok és üzleti ügyekben
utazók számára törölné el véglegesen (illetve megengedné a szolgáltatóknak, hogy így tegyenek) a
barangolási díjat, akik jellemzően rövidebb ideig tartózkodnak külföldön, és nem életvitelszerűen.

Ezt a megközelítést azonban számos bírálat érte a civilek, fogyasztóvédők és a sajtó részéről,
aminek hatására Juncker elnök visszavonulót fújt. Egyelőre nem lehet tudni, hogy miben lesz más
az új javaslat, bár a bizottsági közlemény „teljesen új javaslat kidolgozásáról” szól.
A roaming-díjak 2017 júniusában történő végleges megszüntetéséről már korábban megállapodtak
az uniós jogalkotók. A Bizottságnál rámutatnak, hogy 2007 óta a hívások, SMS-ek és
adatszolgáltatások roaming-díjtételei több, mint 90 százalékkal csökkentek.

Brüsszel, 2016. szeptember 9.

Roamingdíj fejetlenség
Mégis teljesen eltörölhetik jövőre a roamingdíjakat.
Jean-Claude Juncker bizottsági elnök visszavonta azt a hét elején tett javaslatot, amely évente
csak 90 napos külföldi telefonhasználatot tett volna lehetővé extraköltségek nélkül.
- Figyelembe vettük a visszajelzéseket, amelyeket valószínűleg önök is követtek. Az elnök
utasította a bizottságot, hogy vonják vissza a javaslatot és dolgozzanak ki egy jobbat – mondta a
szervezet szóvivője, Alexander Winterstein.
Az előzó javaslatba a telekommunikációs cégek nyomására került bele az évenkénti 90-napos
korlát, mert tartottak a visszaélésektől.
Az új javaslatot napokon belül nyilvánosságra hozzák.

Brüsszel, 2016. szeptember 8.

A fiatalok válaszai az EU előtt álló kihívásokra
Hogyan kezelnék a fiatalok a korosztályukat érintő főbb problémákat, mint a
munkanélküliség, a háború, vagy a fenntarthatóság az EU-ban? Az EP májusi ifjúsági
rendezvényén (EYE 2016) Strasbourgban több ezer fiatal gyűlt össze, hogy megvitassák
az EU előtt álló kihívásokat. Legfontosabb ötleteiket egy jelentésben foglalták össze,
amelyet átadtak az EP-képviselőknek, hogy azokat az uniós jogszabályok kidolgozásakor
is figyelembe vegyék.
Májusban egy hétvége erejéig átalakult az EP strasbourgi épülete, amikor 7.500 fiatal vette
birtokba, hogy Európa jövőjét és az őket érintő legfontosabb kérdéseket vitassák meg EPképviselőkkel, a civil szféra és az üzleti szektor képviselőivel az európai ifjúsági rendezvényen.
Az EYE szervezői egy jelentésben foglalták össze a fiatalok ötleteit, amelyet most eljutattak az EPképviselőkhöz is. Javaslataik között szerepel, hogy ösztönözzék a mobilitást és segítsék a fiatalok
külföldi munkavállalását, fejlesszék az angoltanítást az iskolákban, valamint egyszerűsítsék és
harmonizálják a kezdő vállalkozásokra vonatkozó szabályokat az uniós országokban.
A céljuk az, hogy a képviselők ötleteket merítsenek a jelentésből az Európa jövőjével kapcsolatos
kérdések megoldásához és figyelembe vegyék a fiatalok nézőpontját az uniós jogszabályok
kidolgozásakor is.
A jelentéshez Sylvie Guillaume (szocialista, francia), Mairead McGuinness (néppárti, ír), az EP
alelnökei írták az előszót: „Biztosak vagyunk benne, hogy a képviselők ötleteket merítenek majd a
javaslatokból. A fiatalok képesek változásokat elérni és a részvételük hozzájárul egy élénk európai

demokrácia fenntartásához. Most az EP-képviselőkön a sor, hogy megragadják a lehetőséget és
folytassák a párbeszédet Európa fiataljaival”.
A jelentést következő lépésként az érintett szakbizottságok vitatják meg októbertől.

Brüsszel, 2016. szeptember 6.

Adókedvezményekkel csalogatni a cégeket egy tagállamba illegális
Interjú Markus Feber témafelelőssel
A tagállamoknak el kell foganiuk, hogy az uniós szabályok szerint illegális, ha adókedvezményekkel
próbálják az országba csalogatni a cégeket. Ezeket a szabályokat pedig maguk a tagállamok
állították fel - mondta Markus Feber (néppárti, német), a tagállami adómegállapításokat vizsgáló
bizottság tagja, miután az Európai Bizottság megbüntette az írországi Apple-t. Az EP-képviselő
szerint a Parlament összes frakciója egyöntetűen támogatja Margrethe Vestager uniós biztost
ebben az ügyben.
Az Apple és más nagyvállalatok képviselői is részt vettek már az EP tagállami
adómegállapításokat vizsgáló bizottságának meghallgatásán. Mi volt a véleményük arról
a javaslatról, hogy a cégek ott fizessék az adót, ahol a profitot termelik?
Részükről a helyzet elég egyszerű. Azt mondják, hogy valóban léteznek az adott tagállamban
speciális szabályok, de végső soron ők csak azt az adót fizetik be, amelyet az állam kér tőlük. A
jogszabályoknak megfelelően járnak el, és ebből a szempontból igazuk is van.
Éppen ezért nem az Apple, az IKEA, a Fiat, vagy a Starbucks adózását vizsgálta a Bizottság,
hanem Hollandia, Luxemburg és Írország adószabályait. Ezeknek a cégeknek ugyanúgy kell
fizetniük az adót, mint a többi vállalatnak.
Ezt kell elfogadniuk a tagállamoknak. Természetesen fontos, hogy befektetőket vonzzanak az
országba, de meg kell érteniük, hogy az uniós szabályok szerint illegális adókedvezményekkel
csalogatni a cégeket egy tagállamba. Hiába panaszkodunk a cégekre, amíg maguk a tagállamok ezt
meg nem értik.
A büntetésnek, amelyet az Apple-re és Írországra szabott ki a Bizottság, komoly üzenete
van: mindenkinek be kell tartania az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat és ki
kell vennie a részét közös teherviselésből.
A nemzetközi vállalatok a kis- és középvállalkozások adóterheinek mindössze a harmadát fizetik, és
ezen változtatnunk kell. A cégeknek ott kellene adót fizetniük, ahol a nyereséget termelik, de
jelenleg még nem ez a helyzet.
Lesz a Bizottság döntésének bármilyen hatása arra, hogy a nemzetközi cégek hogyan
ítélik meg az európai befektetések lehetőségét?
Európa a világ legfejlettebb egységes piaca, amelyen keresztül mintegy 500 millió ember érhető el.
Nincs még egy régió a világon, amely ilyen lehetőséget kínál. Emellett az EU jogi biztonságot is
garantál. Csak néhány olyan piac van még a világon, ahol a jogi környezet ennyire biztonságos,
mint az Unióban.
Várhatók átalakítások a nemzetközi adózási gyakorlatokban?
Ez nehéz kérdés. 2008 után úgy gondoltam, hogy világszerte minden ország elköteleződik az
igazságos adóztatás mellet. De ha nemzetközi szinten vizsgáljuk a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy

eddig csupán az adóalap eróziója és a vállalatok nyereségének átcsoportosítása ellen született
megállapodás.
Az állami támogatásokkal kapcsolatos esetek piaci torzuláshoz vezetnek és ezeket az EU-n belül
kell kiigazítani. Nem léphetünk fel megfelelő tárgyalópartnerként a világ más országaival szemben,
ha belső problémákkal küzdünk.
Ezért is értékelem nagyra, amit a Bizottság versenyjogért felelős osztálya és Vestager biztos tesz.
A Parlament összes frakciója egyöntetűen támogatja.
Az állampolgároknak is tartozunk ezzel. Az nincs rendben, ha egy szűk rétegre külön szabályok
vonatkoznak, a többségnek pedig ezzel szemben esélye sincs.

Brüsszel, 2016. augusztus 30.
Dízelbotrány: folytatódik a károsanyag-kibocsátási tesztek vizsgálata az EP-ben

Károsanyagkibocsátási tesztek az EU-ban

Az autók károsanyag-kibocsátási tesztjeiről kérdezi Günter Verheugen volt uniós biztost
az EP vizsgálóbizottsága. A vállalkozásokért és iparért felelős biztos meghallgatásának
célja, hogy a bizottság tisztább képet kapjon arról, megsértették-e a gépjárműgyártók a
kibocsátásmérés tesztelésére vonatkozó EU-s szabályokat.

A Parlament dolgozik belső jelentésén arról, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a méréseket,
infografikánkon bemutatjuk, mit jelent ez a gyakorlatban.
A volt uniós biztost kérdezi a vizsgálóbizottság
A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság kedden Günter
Verheugen uniós biztossal egyeztet, aki 2004 és 2010 között felelt a vállalkozásokért és az iparért
a Bizottságban.
Az EP-képviselők a francia Faurecia, Európa harmadik legnagyobb autóipari beszállítójának
képviselőivel is találkoznak a nap folyamán.
Korábbi egyeztetések autógyártókkal
A vizsgálóbizottság az előző meghallgatások során kutatóintézetek, kereskedelmi szervezetek, civil
szervezetek és a Bizottság képviselőivel egyeztetett arról, miként lehetne javítani az autók
károsanyag-kibocsátásának mérését. Az EP-képviselők meghallgatták az autógyártók, így a
Renault, a Volkswagen és a Mitsubishi képviselőit is.
A következő bizottsági ülésen szeptember 5-én az EP-képviselők Janez Potočnik és Antonio Tajani
volt uniós biztosokat kérdezik a kibocsátásmérési tesztek kapcsán.
A vizsgálatok és meghallgatások eredményét összegző belső jelentésről a szeptemberi plenáris
ülésen szavaznak a képviselők. A jelentéstevők Pablo Zalba (néppárti, spanyol) és Gerben-Jan
Gerbrandy (liberális, holland).
Háttér
Óriási port kavart tavaly, amikor kiderült, hogy a Volkswagen-csoport szoftveres manipulációval
csökkentette az autói nitrogén-oxid kibocsátását a laboratóriumi tesztek során. A Parlament
vizsgálóbizottságot állított fel, amelynek célja, hogy kiderítse, hogy megsértették-e a
gépjárműgyártók a kibocsátásmérés tesztelésére vonatkozó EU-s szabályokat. A bizottság azt is
vizsgálja, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok részéről történt-e mulasztás az EU-s
szabályok betartása terén.

Brüsszel, 2016. augusztus 30.

Így trükközött az Apple az adófizetéssel
Rekordösszegű, 13 milliárd eurós bírságot kapott Apple amerikai óriáscég az Európai Bizottságtól.
Brüsszel szerint jogellenes állami támogatást kapott Írországtól a vállalat, ezért most a teljes
összeget vissza kell fizetniük.
- Mi elmaradt adóként látjuk ezt a 13 milliárd eurót. Az írországi adórendszer lehetővé tette az
Apple számára, hogy a profitot a csak papíron létező központukban könyveljék el, így lényegében
elkerülték az adófizetést. Az ilyen előnyök nem megengedettek az Európai Unióban – mondta az
Európai Bizottság versenyjogi biztosa, Margrethe Vestager.
Az Apple az uniós tagállamokban keletkezett hasznát az írországi központba utalta, ott fizetett
nyereségadót.
A cég 2003-ban 1 %-os mértékű tényleges társasági adót fizetett az Európából származó
nyeresége után; ez az adómérték 2014-re (öt ezred százalékra) 0,005 %-ra csökkent.
A normális társasági nyereségadó 12,5 százalékos Íroroszágban.

- A visszamenőleges hatály azt jelentené, hogy változtattunk a szabályokon. De ilyesmi nem
történt. Itt adóelkerülésről van szó, ami teljesen más dolog. A kötelező dolgok mindenkire
vonatkoznak, nekünk pedig biztosítanunk kell a tisztességes versenyt Európában. Egyetlen cég
sem kaphat jogosulatlan előnyöket – tette hozzá Vestager.
Az Apple és a dublini kormány is fellebbezni fog a döntés ellen, amelyet megalapozatlannak
tartanak.

Brüsszel, 2016. augusztus 29.

Inog a szabadkereskedelmi megállapodás ügye
Az Európai Unió és az Egyesült Államok három éve határozta el a világ legnagyobb
szabadkereskedelmi övezetének létrehozását.
De ma jobbára csak bírálatot hallani az európai polgárok és kormányok részéről is. Németország és
Franciaország a leghangosabb ebben.
A legvitatottabb ügyek közé tartozik a munkajog, az élelmiszerbiztonság és a bankszabályozás.
Sokak szerint a TTIP segítségével a multik legyűrnék a nemzeti kormányokat.
A német alkancellár szerint a tárgyalások kudarcba fulladtak. Az Európai Bizottság szerint viszont
még még nincs vége az ügynek.

Brüsszel, 2016. augusztus 23.

Belenézne az EU a titkosított online üzenetekbe
Németország és Franciaország arra kéri az Európai Bizottságot, dolgozzon ki olyan
jogszabálytervezetet, amely kötelezi az online titkosított üzenetküldő szolgáltatásokat, hogy
működjenek együtt a hatóságokkal a terroristák felkutatásában.
A Telegram például a dzsihadisták körében is népszerű titkosított online üzenetküldő applikáció,
amit több mint százmillió ember használ világszerte. A franciaországi templom elleni júliusi
támadás elkövetői is a Telegramon keresztül ismerkedtek meg.
“Az olyan népszerű applikációkon, mint a Telegramon küldött üzenetek tartalmához bizonyos
eljárások során hozzá kell férni. Hangsúlyozom, bizonyítékként kellene használnia nyomozóknak és
a bíróságoknak is,” mondta a francia belügyminiszter, Bernard Cazeneuve.
A francia és a német belügyminiszter, Thomas de Maiziere, arról is tárgyalt, hogy szükség lenne az
európai titkosszolgálatok közötti rendszeres információcserére. Beszéltek arról is, szélesíteni kéne
az automatikus információáramlást az uniós tagállamok rendőrségei között is.

Brüsszel, 2016. augusztus 12.
Külső határvédelem: Az európaiak 71%-a komolyabb fellépést vár az EU-tól
A migrációs hullám rendkívüli intézkedéseket kíván az EU és a tagállamok részéről a Schengeni
övezet és az Unió külső határai védelme érdekében. Az Eurobarometer felmérése szerint az

európaiak 61%-a elégtelennek tartja az uniós fellépést a külső határok védelmével kapcsolatban,
és 71%-uk jelentősebb fellépést vár az Uniótól. A magyar válaszadók körében is hasonló az arány.
Mit tesz az EU, hogy biztonságosabb legyen Európa?
Az Eurobarometer legújabb felmérése azt mutatja, hogy a megkérdezett európaiak 71%-a szerint a
külső határok védelme az EU öt legfontosabb prioritása közé tartozik, és 61%-uk elégedetlen a
jelenlegi uniós fellépéssel.
A magyar válaszadók körében ez az arány még egy kicsit magasabb: 73%-uk nagyobb szerepet
szánna az Uniónak ezen a téren.
Közös európai határ- és parti őrség
A Bizottság kidolgozott egy javaslatot a közös európai határ- és parti őrség felállítására, amely
alapján összehangolja az EU külső határainak ellenőrzését végző Frontex ügynökség és a nemzeti
határőrségek munkáját. Az EP júliusban zöld utat adott a javaslatnak.
Eszerint probléma esetén az európai határ- és parti őrség csapatai biztosíthatnak egy-egy helyszínt
akkor is, amikor az érintett tagállam nem képes vagy nem hajlandó meghozni a szükséges
intézkedéseket. Amennyiben a Tanács is jóváhagyja a javaslatot, ősszel életbe is léphet.
„Az európai határ- és parti őrségről szóló rendelet eredményeként az EU külső határai nagyobb
biztonságban lesznek. Ez a jó irányba tett első fontos lépés, de nem csodafegyver, amely egy
csapásra megoldja a migrációs válságot vagy a schengeni övezet problémáját” - mondta Artis
Pabriks (néppárti, litván) jelentéstevő.
Büntetnék a terrorcselekményekkel kapcsolatos előkészületeket
Az EU-ban már léteznek szabályok, amelyek bűncselekménynek nyilvánítanak néhány, a
terrorizmushoz kapcsolódó tevékenységet, de az EP kidolgozott egy jelentést, amely továbbmenne
ennél, és büntethetővé tenné a terrorcselekményekkel kapcsolatos előkészületeket az egész
Unióban. Ilyennek számít például a kiképzés az EU-ban, vagy azon kívül, utazásszervezés, vagy
pénzgyűjtés ilyen célra. Jelenleg zajlanak a tárgyalások a Tanács és a Parlament között a
részletekről.

Brüsszel, 2016. augusztus 5.

A menekültválság kezelése: mit várnak az európaiak és mit tesz az EP?
Az elmúlt időszakban Európába érkező példa nélküli menekültáradat kihívás elé állítja a kontinenst.
Az Eurobarometer felmérése szerint az európaiak háromnegyede komolyabb fellépést vár az
Uniótól migrációs kérdésekben, és 66%-uk elégtelennek tartja az uniós szerepvállalást ezen a
téren. Ez egybecseng a magyarok véleményével, akiknek 71%-a szerint az EU-nak többet kellene
tennie a migrációs válság megoldásáért.
Komolyabb uniós szerepvállalást várnak a magyarok
Migrációs kérdésekben a megkérdezett európaiak 66%-a elégtelennek tartja az uniós
szerepvállalást, és háromnegyedük jelentősebb fellépést vár az EU-tól az Eurobarometer felmérése
szerint.
A magyar válaszadók 71%-a nagyobb szerepet szánna az EU-nak migrációs kérdésekben. A
magyarok többsége szerint a migrációs válság megoldása kell hogy legyen az egyik legfontosabb
prioritás az EU számára a terrorizmus elleni harc, a munkanélküliség csökkentése és az adócsalás
megakadályozása mellett.

Mit tesz az EP?
Közös európai határőrizet, egységes parti őrség
A tagállamok kormányai tavaly novemberben arra kérték a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy
javaslatot egy közös európai határ- és parti őrség felállítására, amely szerint a Bizottság
összehangolja az EU külső határainak ellenőrzését végző Frontex ügynökség és a nemzeti
határőrségek munkáját. Az EP júliusban zöld utat adott a javaslatnak.
Egységes EU-s okmány a migránsoknak
Az EP állampolgári jogi szakbizottsága májusban fogadta el a Bizottság javaslatát, amely az
illegális bevándorlók visszatelepítését mozdítja elő. A javaslat szerint egy, a harmadik országokban
is elismert, egységes európai okmánnyal látják el azokat, akiknek a menedékkérelmét
elutasították, vagy illegálisan tartózkodnak az EU-ban, ennek köszönhetően könnyebben
visszatérhetnek a hazájukba.
Biztonságosnak nyilvánított országok
Az EU napirendjén szerepel egy közös uniós lista elfogadása a biztonságosnak nyilvánított
származási országokról, amely felgyorsítaná a menedékkérelmek elbírálását. A javaslatot a
Parlamentnek és a Tanácsnak még jóvá kell hagynia.

Brüsszel, 2016. július 30.

Ömilliárd euró tőkét kap a leggyengébb európai bank
A bajba jutott olasz hitelbank, a Monte dei Paschi di Siena messze alulmúlta a többi pénzintézetet
az EU pénzügyi stressz tesztjén. A bank vezetése és tulajdonosai gyorsan döntöttek, és péntek
este bejelentették, hogy 5 milliárd euróval megnövelik a bank saját tőkéjét.
Az olasz bankfelügyelet elégedett az intézkedéssel.
– Már korábban is tudtuk, hogy milyen komoly a helyzet az MSP-nél. A leginkább büntetett bank,
miközben az Intesa volt az egyik legjobb. Ez már az év elején látszódott a grafikonokon. Az
árfolyamok megszenvedték a brexitet is, most pedig a stressz tesztet – mondta egy római elemző.
A stressz teszten a Monte dei Paschin kívül az osztrák Raiffeisen, a spanyol Banco Popular és két ír
bank végzett a legrosszabbul az Európai Unió bankhatósága által vizsgált 51 pénzintézet közül.
Az Európai Bankhatóság elnöke, Andrea Enria szerint elismerik a tőkemelés pozitív hatásait, de ez
még nem jelent egészséges működést.

Brüsszel, 2016. július 29.

Az európaiak háromnegyede komolyab fellépést vár az adócsalás ellen
Az Eurobarometer legfrissebb felmérése szerint az európaiak háromnegyede úgy
gondolja, az adócsalás elleni küzdelem kell, hogy legyen a harmadik legfontosabb
prioritás az EU számára a terrorizmus elleni harc és a munkanélküliség csökkentése
után. A magyarok is hasonlóképp gondolkodnak.
Erőteljesebb uniós fellépést várnak a magyarok
Az Eurobarometer legújabb felmérése azt mutatja, hogy a megkérdezett európaiak háromnegyede
szerint az adócsalás elleni küzdelem kell, hogy legyen a harmadik legfontosabb prioritás az EU
számára a terrorizmus elleni fellépés és a munkanélküliség csökkentése után.
Ez megegyezik a magyar adatokkal, ugyanis a magyar válaszadók 75%-a véli úgy, hogy az
Uniónak többet kell tennie a munkanélküliség csökkentéséért.
Adóügyek az EP-ben

A Luxleaks ügy és a Panama-iratok botrányának köszönhetően az adóügyek még inkább kiemelt
helyet kaptak az EP napirendjén. A képviselők már a gazdasági válság kirobbanása óta azon
dolgoznak, hogy a szabályozás átalakításával igazságosabbá és átláthatóbbá tegyék az adózást az
EU-ban.
A Parlament vizsgálóbizottságot állított fel a tagállamok adómegállapításainak és a Panama-iratok
botrányának kivizsgálására.
„Az európaiak 75%-a komolyabb uniós fellépést vár az adócsalás ellen és nekünk megfelelő választ
kell adnunk erre a kérésre. Az Európai Parlament élharcos ezen a téren, számos ambiciózus és
konkrét javaslattal állt elő az átláthatóság növelése és az adóelkerülés csökkentése érdekében. Az
EP javasolta, hogy a tagállamok osszák meg az adózással kapcsolatos információikat egymással, a
nagyvállalatok pedig abban az országban készítsék el a beszámolóikat, ahol a nyereséget termelik.
Az EP-képviselők szerint emellett közösen kell meghatározni az olyan fogalmak jelentését, mint
például az adóparadicsom” - mondta Roberto Gualtieri (szocialista, olasz), a gazdasági
szakbizottság elnöke.
Az EP-képviselő hozzátette: „Arra kérjük a tagállamokat, hogy szigorítsanak az adópolitikájukon,
zárják be a kiskapukat és erősítsék meg az együttműködést uniós és nemzetközi szinten. Ezzel
tartozunk az állampolgároknak”.

Brüsszel, 2016. július 28.

Schengen, a nők jogai, migráció: az EP legnépszerűbb posztjai a
Facebookon
Az EP Facebook-oldalának legnépszerűbb posztjai
Az EU-n belüli szabad mozgásról, a nők jogairól és migrációs válságról szóló posztok
kapták a legtöbb lájkot az EP Facebook-oldalán az első félévben. A holokauszt
áldozatainak nemzetközi emléknapja kapcsán készített bejegyzéshez is sokan
hozzászóltak, hogy kifejezzék szolidaritásukat. A Facebookon több mint két millióan
követik az EP híreit, összeszedtük az elmúlt félév legnépszerűbb posztjait.
Nemzetközi nőnap
A menekült és menedékkérő nők helyzete állt idén a március 8-i nemzetközi nőnap középpontjában
az EP-ben. Ezt igyekezett bemutatni Marie Dorigny díjnyertes francia fotóriporter az EP kérésére
készített képsorozata a Görögországban és a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén 2015
decembere és 2016 januárja között rögzített képein keresztül. Facebook-oldalunkon az ő fotójával
illusztrált posztunk volt a legnépszerűbb 2016 első félévében.
Schengen
A Schengeni Megállapodás az országok közötti szabad mozgást tette lehetővé, amelynek
köszönhetően az európaiak több mint 1,25 milliárdszor lépték már át a belső határokat az EU-ban.
A migrációs válság azonban komoly kihívás elé állította a rendszert és az EU-n belüli
határellenőrzés visszaállítása is felmerült. Erről szóló posztunk kapta a második legtöbb lájkot.
Migrációs és menekültválság
Mi történik pontosan, amikor valaki menedéket kér az EU-ban? Kik számítanak menedékkérőknek,
mik a jogaik és kötelezettségeik, és hogyan zajlik az eljárás? Videónkban ezt mutattuk be a
Facebookon.

A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja
A holokauszt emléknapja alkalmából készült január 27-i posztunkban az áldozatokra emlékeztünk
és megmutattuk, hogyan lép fel a Parlament a diszkrimináció ellen. A posztot nagyon sokan
megosztották, hogy kifejezzék a szolidaritásukat.

2016. július 28.

Kezdődhet az atomreaktor építése
Szabad az út az angliai Hinkley Pointba tervezett atomerőmű építésének előkészítése előtt. A
beruházó francia energetikai óriás, az EDF igazgatótanácsa rábólintott a tervekre, aláírhatják a
szerződéseket. Belső információk szerint a 17 tagból 10 támogatta a projektet.
A 18 milliárd fontos beruházást számos kritika érte brit részről, mivel többségében francia és kínai
pénzből valósulna meg.
A Hinkley Point C nukleáris erőmű az Egyesült Királyság energiaszükségletének 7 százalékát
biztosítaná. Környezetvédők szerint az energiaárak csökkenésével inkább a megújuló energiákba
kellene fektetni.
A brit szakszervezetek ugyanakkor támogatják a projektet, több ezer új munkahely teremtését
látják benne.
Az évek óta húzódó beruházás körül több probléma is felmerült. Egyrészt a 85 százalékban a
francia állam tulajdonában lévő EDF súlyos anyagi gondokkal küzd. Több korábbi vezetője
lemondott, mert szerintük nincs fedezet egy ekkora építkezésre. Ezzel egyetért a francia
szakszervezet is. Ugyanakkor az országnak ez egy nagyon fontos külföldi projektje. Az EDF
részvénykibocsátással próbál tőkét gyűjteni. A tervek szerint 4 milliárd euró értékben ad ki
részvényeket, melyből 3 milliárd eurónyit a francia állam venne meg.
Másrészt brit szakemberek szerint a drága beruházás évekre megkötné az ország kezét, miközben
ott van a gáz és a szélenergia, ami a sajátjuk, inkább azt kellene kihasználni.

Brüsszel, 2016. július 26.

2024-ben lesz a következő magyar EU-elnökség
Hat hónappal előrehozzák 2017 második felétől a soros EU-elnökségeket, hogy pótolják
a britek lemondása után keletkezett űrt – állapodtak meg kedden hivatalosan a
tagállamok nagykövetei. A következő magyar soros elnökség 2024 második felében lesz.
A Tanács kedden felülvizsgálta a soros elnökségekre korábban megszabott menetrendet, 2030-ig
rögzítve az egymást követő EU-elnökségek rendjét. Az eddigi menetrend módosítása a 2017
második felében esedékes brit elnökség lemondása miatt vált szükségessé.

A nagykövetek szintjén ülésező Tanács döntésének értelmében a London által feladott brit
elnökségi félév helyére nem ugrik be egy másik tagállam (Belgium és Magyarország is jelentkezett
erre a szerepre), hanem a soron következő elnökségeket egy félévvel előrehozzák. Ennek
megfelelően Észtország az előzetes tervekhez képest fél évvel korábban, 2017 második felében
abszolválja majd a soros elnökséget.

A 2020-ig korábban meghatározott sorrend nem változik, a felülvizsgált menetrend ugyanakkor
immár a 2030-ig terjedő időszakra jelöli ki a soros elnökséget adó országokat. Horvátországot
hivatalosan is hozzáadták a listához, és 2020 első felében vezeti majd a munkát a különböző
tanácsi formációkban.
Magyarország az új, meghosszabbított beosztás értelmében 2024 júliusa és decembere között látja
majd el a soros elnöki teendőket, több mint 13 évvel az első elnökségünk után.
A 2031-től terjedő elnökségi menetrendről legkésőbb 2029 december 31-ig kell döntenie a
Tanácsnak.
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Brüsszel nem írta le a 3-as metrót
Az Európai Bizottság kész beszállni a budapesti 3-as metróvonal felújításának
finanszírozásába, ennek azonban előfeltétele a közlekedési operatív program
módosítása, amit a kormánynak kell hivatalosan kezdeményeznie – közölték nevük
mellőzését kérő források.
Egyes sajtójelentésekkel ellentétben az Európai Bizottság kész pénzt adni a budapesti 3-as
metróvonal felújítására, illetve a munkálatok egy részének finanszírozására, ehhez azonban először
módosítani kell a közlekedési operatív programot.
A regionális politikai főigazgatóság értesülésünk szerint június 29-én levelet küldött a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumnak, amelyben kifejtette, milyen feltételek mellett lenne hajlandó
megfontolni a 3-as metró felújítási munkálatainak egy részének uniós forrásokból történő
finanszírozását.
Úgy tudjuk, hogy a főigazgatóság a közlekedési operatív program szükséges módosításán kívül két
aggályt is jelzett. Egyfelől garanciákat kérnek a kormánytól arra, hogy a 3-ik metróvonal
támogatása nem érinti majd más, már jóváhagyott közlekedési projektek finanszírozását. A
kormánynak másfelől arra kell magyarázatot adnia, hogy milyen kiválasztási módszert alkalmazott
a közlekedési projektek fontossági sorrendjének meghatározásakor.
A Bizottságnál most arra várnak, hogy a kormány tisztázza ezeket a kérdéseket, mielőtt rátérnének
a metrófelújítás uniós forrásokból történő támogatásának a kérdésére.
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Behálózva - az EP az internetes közösségi oldalakon

A legtöbb közösségi oldalon ott van az EP

Az EP a legnagyobb közösségi oldalakon is jelen van, ahol egy-egy témával kapcsolatban
bárki megoszthatja véleményét, kérdezhet a képviselőktől, és első kézből értesülhet a
parlamenti történésekről. Infografikánk segítségével néhány kattintással felfedezheti,
hogy az EP mely közösségi oldalakon van jelen, és mi volt legfrissebb bejegyzésünk a
Facebookon, Twitteren, Pinteresten vagy éppen a LinkedInen.
EP Newshub
Az EP Newshub az Európai Parlament online információs oldala, amely a képviselők, a frakciók és
az EP hírszolgálata által közzétett híreket, információkat gyűjti össze. Az oldalon keresztül egy
helyen, valós időben követheti az EP-képviselők, köztük a magyarok online megszólalásait. További
információt ide kattintva lehet találni.
Twitter
A legfrissebb parlamenti eseményeket 24 nyelven a Twitteren is követni lehet. A hírek mellett itt
kaphat értesítést a közeljövő fontos eseményeiről, a parlamenti közvetítésekről,
sajtótájékoztatókról, interjúkról és videókról.
Facebook
A Parlament Facebook-oldalát több mint kétmillióan követik a világ minden részéről. Itt egy-egy
témával kapcsolatban bárki megoszthatja gondolatait, időközönként pedig chatet, vagy élő interjút
szervezünk többek között az EP elnökével, a képviselőcsoportok vezetőivel, a szakbizottsági
elnökökkel vagy éppen híres parlamenti vendégekkel. Az EP magyarországi információs irodájának
is van saját Facebook-oldala.
LinkedIn, Google+, Reddit
A LinkedIn-oldalunk a mélyrehatóbb vitáknak is teret ad, emellett a Google+ is jó hírforrás lehet az
EP eseményeinek követéséhez.
A sokak által csak az „internet címlapjaként” emlegetett Redditen az r/europeanparliament oldal
célja a parlamenti hírek és információ megosztása mellett az is, hogy teret adjon az aktualitások
megvitatására.
Storify-oldalunkon élőben lehet követni az EP plenáris termében zajló kiemelkedő vitákat, EPdelegációk külföldi látogatásait és fontos konferenciákat.
Snapchat
A Parlament idén májusban hozta létre Snapchat-fiókját, ahol főként rövid szöveggel kiegészített
videókban, képekben ad hírt eseményeiről, így a felhasználók bepillantást nyernek napi munkájába
a „színfalak mögül”. A Parlament híreit a Snapchaten a „europarl” felhasználónéven lehet
megtalálni.
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A biztonság lett a fő szempont a nyaralás kiválasztásánál
Javában tart a nyári szabadságolások időszaka és jelentősen átrendeződött a Földközi-tenger menti
turizmus.
A nyaralási helyszín kiválasztásakor sok körülményt érdemes figyelembe venni, de legfontosabb
szempont mindig a biztonság.
Nizzában a múlt héten több mint 80 ember esett áldozatul egy szörnyű terrortámadásnak. A város
legforgalmasabb útszakaszán található éttermekbe és szállodákba a nyaralás helyett a gyász
költözött be. A francia Riviéra népszerű városát és az egész környékre jelentős hatással lehet a
támadás.
Törökországban is sok merénylet történt idén, és a hétvégi elbukott puccskísérlet után valószínűleg
még kevesebb turista érkezik az országba.
Ezek a népszerű desztinációk ugyan nem tűnnek el a turizmus térképéről, de sok nyaraló kétszer is
átgondolja majd a foglalását, vagy hasonló helyeket kezd keresni. Görögország talán épp ebből
profitálhat.
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Többmilliárdos pénzbírság a kartellező kamiongyártóknak
Rekordösszegű, közel 3 milliárd eurós pénzbírságot rótt ki kedden kartellezés miatt az
Európai Bizottság a legnagyobb teherautó gyártókra, melyek 14 éven keresztül
összebeszéltek egymással és egyeztették az árakat.
Közel hárommilliárd eurós pénzbírságot szabott ki kedden az Európai Bizottság a legnagyobb
nehézgépjármű gyártókra, amelyeket bűnösnek talált az uniós trösztellenes szabályok
megsértésében. A testület szerint az érintett cégek 14 éven keresztül árkartellt működtettek és
áthárították a fogyasztókra a szigorúbb kibocsátási és környezetvédelmi sztenderdeknek való
megfeleléssel összefüggő költségeiket.
A vizsgálat a MAN, a Volvo/Renault, a Daimler, az Iveco és a DAF kartellben való érintettségére
talált bizonyítékot és összesen 2 milliárd 926 ezer eurós pénzbírságot szabott ki a cégekre. Egyedül
a kartell létezését feltáró MAN úszta meg pénzbüntetés nélkül. A legsúlyosabb bírságot, több mint
1 milliárd eurót a Daimlernek kell befizetnie az EU kasszájába.
„Harminc millió tehergépjármű közlekedik Európa útjain, ami a belföldi áruszállítás háromnegyedét
teszi ki és létfontosságú szerepet játszik az európai gazdaságban. Elfogadhatatlan, hogy a szóban
forgó cégek, amelyek együtt minden tíz Európában gyártott középkategóriás és nehézgépjárműből
kilencet jegyeznek, kartellre léptek egymással, ahelyett, hogy versenyeznének. 14 éven át
összebeszéltek egymással az árakról és áthárították a környezetvédelmi sztenderdek teljesítésének
költségeit a fogyasztókra. Ez egy világos üzenet a vállalatoknak, hogy nem toleráljuk a kartelleket”
– szögezte le Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős EU-biztos.
A vizsgálat kimutatta, hogy a gyártók az úgynevezett nagylistás (tehát nem a vásárlók által fizetett
végleges) árakat egyeztették egymással, és a kibocsátás-csökkentéshez szükséges technológiák
alkalmazásának időzítését is összehangolták.

A kartell 1997 és 2011 között működött, amikor is az Európai Bizottság előre nem bejelentett
razziákat tartott az említett cégek székhelyén.
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Félmilliárdos mentőcsomag az európai tejágazatnak
Újabb fél milliárd euró összegű támogatási csomagot jelentett be hétfőn Phil Hogan,
agrárpolitikai biztos a mostoha piaci viszonyok által sújtott európai tejtermelők
megsegítésére. A nemzeti kiegészítéssel együtt 6 milliárd forint pénzügyi mentőövet
kaphat a magyar tejágazat – közölte az agrárminiszterek ülését követően Czerván
György, a tárca államtitkára.
A tavaly szeptemberi 500 millió euró után hétfőn újabb 500 millió euró összegű támogatási
csomagot jelentett be Phil Hogan, uniós agrárbiztos, amiből ezúttal szinte kizárólag a kereslet és
kínálati viszonyok közötti egyensúly megbomlása miatt nehéz helyzetbe került európai tejszektor
profitálhat.
A legújabb piaci válságkezelési csomag 30 százalékát, 150 millió eurót csak önkéntes
termeléscsökkentésre, illetve annak fejében fizetik majd ki a tagállamoknak, úgy, hogy az utolsó
negyedév termelési szintjét összehasonlítják a tavalyi év hasonló időszakával.
A támogatási csomag 70 százalékát, 350 millió eurót pénzügyi borítékok formájában osztják majd
szét a tagállamok között. Magyarországra, amely már a tavaly szeptemberi csomagból is az 1,1
százalékos tejpiaci részesedésén felül, 2,3 százalékkal részesedett a kiosztott pénzből, a legújabb
támogatási keret 2,7 százaléka juthat – jelentette ki újságíróknak a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési tárca államtitkára. Czerván György szerint hazánk 9,5 millió euróhoz (nagyjából 3
milliárd forinthoz) juthat a 350 milliós keretből. A 100 százalékos nemzeti kiegészítési lehetőséggel
(top up) számolva a hazai tejtermelők összesen 6 milliárd forint pótlólagos támogatáshoz juthatnak
hozzá a szektort sújtó válság enyhítésére.
A magyar államtitkár rámutatott, hogy a kivetítés alapján csak a három balti államra és
Magyarországra jutó részarány nő majd az új válságkezelési csomagból az egy évvel ezelőttihez
képest. Ezt részben a piaci árak csökkenésével, részben pedig azzal magyarázta, hogy tavaly a
sertéságazat is jelentős hányadot szakított ki magának az akkor megszavazott 500 millióból, s ez a
nagy sertéshús termelő országok „kvótájának” kedvezett.
Az államtitkár reméli, hogy a hazai szektor legkésőbb a jövő év elején hozzájuthat a most
elfogadott támogatáshoz. Nagyjából ennyi idő, hat hónap volt ugyanis a tavalyi támogatási csomag
kifizetésekor is az átfutási idő. Magyarország akkor 2016 márciusban az utolsó fillérig folyósította a
gazdáknak az akkori csomagból rendelkezésre álló 2,9 milliárd forintos támogatást.
EU-szinten ugyanakkor júniusig csak a tavalyi támogatási keret körülbelül a felét folyósították
eddig a termelőknek.
Czerván György hangsúlyozta, hogy az eddigi intézkedések elégtelensége miatt volt szükség egy
második támogatási csomagra, amit mindenekelőtt a piaci kereslet és kínálat közötti egyensúly
felborulása okozott. Miközben ugyanis az Egyesült Államokban és a tejkvóták tavaly tavaszi
kivezetése óta az EU-n belül is jelentősen felfutott a tejtermelés (hazánkban is előbb több, mint 7,
majd 2015-ben az előző évhez képest több mint 3 százalékkal), addig Kínában visszaesett a
kereslet és az orosz agrárembargó is sújtotta az európai tejágazatot.
Az államtitkár azt is jelezte, hogy a pénzügyi támogatáson túl más intézkedésekről is
megállapodtak az agrárminiszterek. Így lehetősége lesz a közvetlen jövedelemtámogatások 70

százalékának előlegként történő kifizetésére idén ősszel, és a területalapú támogatások 85
százalékát is előlegként lehet majd folyósítani.
Magyarország ezenkívül a csekély összegű (de minimis) támogatások megduplázásának
lehetőségét is szorgalmazza. Ez azt jelentené, hogy a gazdálkodók fejenként minden három évben
30 ezer euró támogatást kaphatnának külön jóváhagyás nélkül. Az államtitkár azt is jelezte, hogy a
kormány külön hitelkonstrukciót is be kíván vezetni a válság által sújtott ágazatoknak, amiből
költségmentesen juthatnak hitelhez a kedvezményezettek.
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Terrorizmus elleni harc: az európaiak 82%-a nagyobb szerepet szán az
EU-nak

Eurobarometer felmérés a terrorizmusról

Európa több ízben is megtapasztalta az utóbbi időben, hogy mit jelent a
terrorfenyegetettség, jelenleg az európaiak többsége szerint a terrorizmus elleni harc
kell, hogy legyen az elsőszámú prioritás az EU számára. Az Eurobarometer felmérésében
a válaszadók 82%-a komolyabb fellépést vár az Uniótól. Ez egybecseng a magyarok
véleményével, akiknek mintegy háromnegyede szerint az EU-nak jobban be kellene
avatkoznia a terrorizmus elleni küzdelembe.
A terrorizmus legyen a prioritás
Az Eurobarometer felmérésében megkérdezettek többsége szerint az Európai Uniónak azon kell a
legtöbbet dolgoznia, hogy hatékonyan fellépjen a terrorizmus ellen (82%).

A válaszadók csaknem fele nagy esélyt lát egy újabb terrortámadásra Európában. Úgy gondolják,
hogy az EU-nak elsősorban a terrorista csoportok finanszírozása (42%) és a radikalizáció
megakadályozására (41%), valamint az Unió külső határainak védelmére (39%) kell koncentrálnia.
A magyarok véleménye
A magyar válaszadók mintegy háromnegyede szerint az EU-nak jobban be kellene avatkoznia a
terrorizmus elleni küzdelembe.
Abban a tekintetben, hogy milyen szinten küzdhetünk a terrorfenyegetettség ellen a
leghatékonyabban, Magyarországon a legtöbben az európai megoldásban hisznek (33%), 28%
nemzeti szinten oldaná meg a kérdést, a válaszadók 27%-a pedig a globális szintet választotta.

A magyarok többsége a külső határok megerősítését (47%), a terrorizmus gyökerei és a
radikalizmus elleni küzdelmet (41%), valamint a tagállamok hatóságai és az Europol közötti
szorosabb együttműködést (37%) tartja a legsürgetőbbnek.
Az Európai Parlament ezekre tett már javaslatot, az egyeztetés folyamatban van az uniós vezetők
között.
A Parlament szerepe
Az EP tavaly novemberben állásfoglalást fogadott el, amelyben a börtönökben, az interneten, az
oktatás és a társadalmi befogadás keretében alkalmazható, konkrét stratégiát vár a fiatal
európaiak radikalizálódásának megfékezésére.
Az EP-képviselők májusban jóváhagyták a Tanács és a Parlament között született előzetes
megállapodást, amely megnöveli az Europol szerepét és hatáskörét, például meghatározott
esetekben megkérheti a Facebook üzemeltetőit, hogy távolítsanak el az Iszlám Állam által
működtetett oldalakat.
A Parlament dolgozik azon a tervezeten, amely szerint ugyanúgy ellenőriznék az uniós polgárokat
az EU külső határain, mint a többi be- és kiutazót.
Az EU-ban emellett napirenden van egy jogszabálytervezet, amely büntethetővé tenné a
terrorcselekményekkel kapcsolatos előkészületeket az egész Unióban.
Claude Moraes (szocialista, brit), az állampolgári jogi szakbizottság elnöke elmondta: „Erőinket
egyesítve kell kezelnünk a terrorizmus okait, és kell megvédenünk az európaiakat egy újabb
támadástól, mindezt úgy, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az állampolgárok védelme és
magánadataik, szabadságjogaik biztosítása közötti. A Parlamenten belül az állampolgári jogi
szakbizottság gondoskodik erről”.
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Ignorálhatja Brüsszel a parlamenti sárga lapot
A biztosi kollégium jövő héten reagál hivatalosan arra a sárga lapra, amit 11 tagállam –
köztük Magyarország – parlamentje mutatott fel a kiküldött munkavállalók jogairól szóló
bizottsági javaslat ellen tiltakozva. Marianne Thyssen, foglalkoztatáspolitikai biztos
pénteken Pozsonyban előrevetítette, hogy nem tartja jogosnak a javaslat ellen emelt
szubszidiaritási kifogást.
Nyári szünet előtti utolsó, jövő szerdai ülésén hoz döntést az Európai Bizottság arról, hogy milyen
álláspontra helyezkedjen a 11 tagállam parlamentjei által a kiküldött munkavállalókra vonatkozó
irányelv módosítása ellen benyújtott panaszt illetően. Ezt a foglalkoztatási és szociális politikai
biztos közölte pénteken Pozsonyban a tárcavezetők informális tanácsülését követően.
Marianne Thyssen újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a testület három lehetőség közül
választhat a 11 tagállam – zömében közép- és kelet-európai ország – törvényhozásai által felemelt
sárga kártya ügyében. Visszavonhatja, módosíthatja vagy fenntarthatja eredeti javaslatát. Bár a
belga biztos nem ment elébe a döntésnek, értésre adta, hogy a bizottsági javaslatot a
szubszidiaritás oldaláról megkérdőjelező érvvel nem ért egyet. Vagyis a 11 ország
törvényhozásának azzal az érvével, miszerint tagállami hatáskörről lévén szó, az Európai
Bizottságnak nem volt joga kezdeményezni a közösség nyugati és keleti tagjait megosztó
jogszabályi keret módosítását.

A 11 tagállam, köztük egyetlen régi tagként Dánia, parlamentjei azt követően léptek, hogy a
Bizottság tavasszal a jelenlegi jogszabály módosítását javasolta, aminek értelmében a kiküldött
munkavállalóknak (zömében az alacsonyabb jövedelmű országokból különböző szolgáltatások
elvégzésére ideiglenesen gazdagabb tagállamokba küldött dolgozóknak) lényegében teljesen
ugyanolyan javadalmazásban kell részesülniük kiküldetésük idejére, mint a fogadó ország ugyanazt
a munkát végző munkavállalóinak. A kiküldött munkavállalókra jelenleg csak a fogadó ország
minimálbér-követelményei érvényesek, az új javaslat azonban ezt lényegében minden plusz
juttatásra is kiterjesztené.
A közösség keleti tagjai szerint a Bizottság megközelítése, miszerint a szociális dömping ellen kíván
fellépni, teljesen téves feltételezésen alapul, miután a kiküldött munkavállalók nem költségen aluli
bérben részesednek és a bérkülönbségek a gazdasági fejlettségi szintet tükrözik. Magyarország,
Lengyelországban és máshol attól tartanak, hogy a javaslat csak ürügy a keleti építőipari és más
szolgáltatást végző vállalatok nyugati piacokról való kiszorítására.
„Kérem, ne tekintsenek úgy a kérdésre, mint ha a Nyugat és Kelet közötti választóvonalról lenne
szó, hanem inkább arról, hogy visszanyerjük a polgárok bizalmát a belső piacban” – igyekezett
tompítani a vita élét a foglalkoztatási biztos, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a tagállamokat
semmi sem akadályozza meg abban, hogy a javaslatról tanácsi szinten lefolytassák a politikai vitát,
akárcsak a képviselőket az Európai Parlamentben.

Ján Richter, az informális ülésen elnöklő szlovák miniszter azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy
Pozsonynak nem a javaslat tartalmával, hanem annak formájával van gondja, és a tartalmi részét
– egyenlő bérek biztosítását a keleti kiküldött munkavállalóknak – támogatni is tudja. Némi
malíciával hozzátette ugyanakkor, hogy ha már egyenlő bérezést akar a Bizottság ugyanazért a
munkáért, akkor feltehető a kérdés, hogy miért keres egy német autógyári munkás négyszer
nagyobb bért egy szlováknál ugyanazért a munkafolyamatért.
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Dízelbotrány: meghallgatás az EP-ben autógyártók képviselőivel
A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság a
Volkswagen, a Renault és a Mitsubishi képviselőivel, valamint Stavros Dimas
környezetvédelemért felelős volt uniós biztossal tart meghallgatást szerdán és
csütörtökön. A bizottság azt vizsgálja, hogy az autógyártók sértettek-e uniós szabályt az
eddigi károsanyag-kibocsátást mérő tesztek során. Csütörtökön Kathleen Van Brempt, a
vizsgálóbizottság elnöke élőben válaszol a témában feltett kérdésekre Facebookoldalunkon.
Egyeztetések az autógyártókkal
Az autógyártók közül a Renault és a Volkswagen képviselői szerdán 9 órától, a Mitsubishi
munkatársai pedig csütörtökön 9 órától egyeztetnek az EP-képviselőkkel. A későbbiekben Stavros
Dimas környezetvédelemért felelős és Günter Verheugen iparért felelős volt uniós biztosokat is
meghallgatják a különbizottságban, mivel az EP-képviselők azt is vizsgálják, hogy a Bizottság
részéről történt-e mulasztás az EU-s szabályok betartása terén.
A vizsgálóbizottság az előző meghallgatások során kutatóintézetek, kereskedelmi szervezetek, civil
szervezetek és a Bizottság képviselőivel egyeztetett arról, miként lehetne javítani az autók
károsanyag-kibocsátásának mérését.
A vizsgálatok és meghallgatások eredményét összegző jelentésről a szeptemberi plenáris ülésen
szavaznak a képviselők.

Facebook live - kérdezzen ön is!
A különbizottság elnöke, Kathleen Van Brempt élőben válaszol a kommentekben feltett kérdésekre
Facebook-oldalunkon csütörtökön 14 órától.
Háttér
Óriási port kavart tavaly, amikor kiderült, hogy a Volkswagen-csoport szoftveres manipulációval
csökkentette az autói nitrogén-oxid kibocsátását a laboratóriumi tesztek során. A Parlament
vizsgálóbizottságot állított fel, amelynek célja, hogy kiderítse, hogy megsértették-e a
gépjárműgyártók a kibocsátásmérés tesztelésére vonatkozó EU-s szabályokat. A bizottság azt is
vizsgálja, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok részéről történt-e mulasztás az EU-s
szabályok betartása terén.
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Korrupció gyanúja miatt hívnák tetemre EP-képviselők a magyar
kormányt
Eddig tíz EP-képviselő csatlakozott az S&D frakció kezdeményezéséhez, ami felszólítaná
az Európai Bizottságot, hogy a Csalás Elleni Hivatal közelmúltbeli jelentésének fényében
járjon utána az uniós felzárkóztatási források felhasználását övező korrupció gyanújának
Magyarországon.
A szocialista és demokrata frakció kezdeményezésére EP-képviselők kérdést készülnek intézni az
Európai Bizottsághoz, arra szólítva fel a testületet, hogy a Csalás Elleni Hivatal legutóbbi jelentése
alapján járjon utána azoknak az állításoknak, amelyek korrupciót feltételeznek az uniós pénzek
magyarországi felhasználásában.
Bár a kezdeményezés az S&D frakcióból indult, szociáldemokrata képviselők szerint az ahhoz eddig
csatlakozó tíz EP-képviselő között más frakciók tagjai is vannak. Az aláírásgyűjtés a nyári szünet
végéig tart, amelyet követően várhatóan szeptemberben hivatalos kérdést készülnek intézni a
Bizottsághoz, a sajtónak nyilatkozó képviselők szerint azzal a céllal, hogy a konkrét magyar
esetben és általában véve is vegye komolyan a pénzek felhasználását illető korrupciós állításokat,
és a jövőben jobban beavassa a témába a képviselőket.
Miként a pártcsoport sajtóközleménye rámutat, az OLAF legutóbbi, 2015. évi jelentése 17 olyan
ügyre mutat rá Magyarországon, amelyek esetében csalás gyanúja merült fel. Ugyancsak a
sajtóközlemény szerint a Csalás Elleni Hivatal 14 esetben a támogatások visszafizettetését
javasolta az Európai Bizottságnak.
„Az Európai Parlament felelőssége annak biztosítása, hogy az adófizetők pénzét elszámoltatható és
hatékony módon használják fel” – mutatott rá Josef Weidenholzer, osztrák szociáldemokrata, az
S&D frakció alelnöke. Niedermüller Péter (Demokratikus Koalíció), a pártcsoport pénztárnoka pedig
arra emlékeztetett, hogy az OLAF véleménye szerint „Magyarországon a legelterjedtebb az uniós
alapokkal való visszaélés”.
Birgit Sippel (német szociáldemokrata) arra számít, hogy a Bizottság válaszát követően a LIBE és a
költségvetés-ellenőrzési bizottság elé kerül a dosszié, a kérdést egyébként a Tanácshoz is el
kívánják juttatni.
Niedermüller Péter elmondta, hogy a frakció és a képviselők nem kívánnak egy újabb Tavaresjelentést kezdeményezni Magyarországról, és a kezdeményezésnek nem célja Budapest kipécézése
és szégyenpadra állítása. „Nem arról van szó, hogy valamit mindenáron tenni akarunk Orbán Viktor
ellen” – jelentette ki Birgit Sippel, aki szerint arról van szó, hogy az EP-nek jobban rá kell látnia

ezekre az ügyekre és figyelemmel kísérnie a következményeket. „A magyar ügyet példaként
kezeljük” – tette hozzá.
Niedermüller Péter frakciója szándékaként említette, hogy a témát október végén, november elején
az EP plenárisa elé vigyék megvitatásra.
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Háztartási eszközök és energiahatékonyság - új, világosabb jelzések
Új, A-tól G-ig tartó, a technológiai fejlődéssel lépést tartó energiahatékonysági
jelzéseket kellene öt éven belül a háztartási elektronikai berendezéseken feltüntetni egy
szerdán módosításokkal megszavazott bizottsági javaslat nyomán. Most szinte minden
készülék "A" besorolású és a további + jelzésekkel (A+, A++, A+++) együtt ez nem
igazán segít eligazodni a vásárlásban. Az új rendszer ösztönzőleg hat a további
fejlesztésekre - vélik a képviselők.
A képviselők 580 igen szavazattal 52 ellenében 79 tartózkodás mellett fogadták el.
A már forgalomban lévő termékcsoportokat, típusuktól függően a jogszabály életbe lépésétől
számított 21 hónap - 6 éven belül új, A-tól G-ig terjedő skálára vonatkozó címkékkel kell ellátni olvasható a Parlament által módosított bizottsági javaslatban.
Energiahatékonysági információk a címkéken és a hirdetésekben
A címkén fel kell tüntetni, hogy a termék milyen energiaosztályba tartozik és mekkora a
kilowattórában kifejezett abszolút - éves, vagy más időtartammal kifejezett - fogyasztása.
Teszt valós körülmények között
Az EP-képviselők azt akarják, hogy a termékeket a gyártók és piacfelügyeleti szervek minél
élethűbb körülmények között teszteljék.
Fogyasztói információk
Létre kell hozni egy termékadatbázis honlapot, ahol a termékekről szóló adatok mellett a
piacfelügyeleti szervek munkáját segítő megfeleléssel kapcsolatos információk is szerepelnek az
adott ország nyelvén.
A használt termékekre és olyan speciális "közlekedési eszközökre" mint a lift, szállítószalag és
mozgólépcső nem vonatkozik a szabályozás.
Következő lépések
Az elfogadott módosítások nyomán a Tanáccsal folytatott tárgyalások a végső jogszabálytervezetről
a következő hetekben kezdődnek.
Eljárás: Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
Magyar képviselői reakciók:
Gyürk András (EPP - Fidesz/KDNP): "Az új technológiáknak köszönhetően az
energiahatékonyságot jelölő rendszer és az uniós szabályozás elavult. Ennek ésszerű átalakításával
az EU megmutathatja, hogy képes életszerű döntéseket hozni, amelyre a mostani helyzetben nagy
szükség van. A brit példa figyelmeztetés: a polgárok bizalmát visszaszerezni csak kevesebb,
gyakorlatias és életszerű szabályozással lehet. Ez egy ilyen."

Szanyi Tibor (S&D, MSZP): „Az energiahatékonyságnak termelési és fogyasztói oldalról is
ösztönzőnek kell lennie. Különös tekintettel arra is, hogy a megélhetési gondokkal küzdő családok
sajnos nem tudnak prioritásként foglalkozni az energiahatékonyság támogatásával. A
kommunikációs- és oktatási célú kampányt meg kellene toldanunk a megújuló, lokális
energiatermelés népszerűsítésével is.”
Molnár Csaba (S&D, DK): "A+, A++ B- C és D. Ezek a háztartási gépeken lévő átláthatatlan
címkézések és az ezzel járó bajlódás mindenkinek ismerősek. A ma elfogadott jelentés ezt
egyszerűsíti, amelynek következtében könnyebben tudunk majd energiatakarékos hűtőt, tévét
vagy mosógépet választani. Az energiahatékonyság külön energiaforrás, az európai szabályozás a
nap végén pedig többet hagy a magyar emberek pénztárcájában."
Jávor Benedek (Zöldek/PM): „Régóta nyilvánvaló, hogy szükség van a váltás egyszerű az
energiahatékonysági címkézés irányába. Sajnos, csak 2030-ra lesz a boltokban kötelező minden
termékre az egyértelmű és egyszerű energia címke. Ez, mindenképpen komoly veszteség ez
európai háztartások számára, hiszen a gyártok még sokáig megtévesztő A+ és A ++ - címkékkel
láthatnak el valójában nem túl energia hatékony termékeket."
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Új kiberbiztonsági szabályok - kulcságazatok online védelmének
erősítése
A szerdán megszavazott első átfogó uniós kiberbiztonsági szabályozás értelmében az
olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az energiaszolgáltatás, közlekedés,
egészségügy, bankszektor vagy digitális iparág, a cégeknek fejleszteniük kell
informatikai támadásokkal szembeni ellenálló képességüket.
A közös szabályok és fokozott tagállami együttműködés segíthet megelőzni a sokszorosan
összekapcsolt európai infrastruktúra elleni támadásokat és a cégek is könnyebben tudják
megvédeni magukat - állítják a képviselők.
"A kibertámadások gyakran egyszerre több tagállamot is érintenek, a szétforgácsolt védelem
sebezhetővé tesz minket. Az irányelvnek köszönhetően a hálózat és információbiztonsági
védelemnek lesz egy közös szintje, fokozódik a tagállami együttműködés, ami segít megelőzni az
összekapcsolt európai infrastruktúra elleni támadásokat" - mondta Andreas Schwab (EPP,
Németország) jelentéstevő.
"Az Uniós hálózat- és információbiztonsági irányelv az első olyan jogszabályi keret egyike, ami
minden platformra érvényes. A digitális egységes piacra vonatkozó stratégiával összhangban
egységes követelményeket fogalmaz meg az egész EU számára. Ez nagyon fontos előrelépés egy
átfogó európai szabályrendszer felé" - tette hozzá a képviselő.
Alapvető szolgáltatást nyújtó cégek
Az új uniós jogszabály olyan szektorokban, mint az energia, a közlekedés, egészségügy, bankok,
vízellátás, meghatározza az alapvető szolgáltatásokat nyújtó cégek számára előírt biztonsági és
jelentési feltételeket. A tagállamok ezen ágazatok vonatkozásában azonosítják a területükön
letelepedett, alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplőket - a társadalmi, gazdasági jelentőség és
az esetleg támadások következményeit is figyelembe véve.
Néhány digitális szolgáltatónak - például online piacoknak, keresőprogramot működtetőknek és
felhő alapú szolgáltatást nyújtóknak - szintén erősítenie kell védelmüket és jelenteniük kell a
hatóságok felé, ha jelentősebb támadás, baleset éri őket. A rájuk vonatkozó biztonsági és értesítési

követelmények ugyanakkor enyhébbek, a digitális mikro- and kisvállalkozások pedig mentesülnek a
feltételek alól.
Uniós szintű együttműködés
Az új szabályok értelmében stratégiai együttműködési csoportok fogják információval segíteni a
tagállamokat. Minden tagállamnak meg kell alkotnia saját nemzeti hálózat- és információbiztonsági
stratégiáját. A tagállamoknak a támadások, balesetek kezelésére úgynevezett Számítógépbiztonsági eseményekre reagáló csoportokat is létre kell hozniuk, amelyek a közös választ
kialakításán dolgoznak és megvitatják a határokon átnyúló biztonsági ügyeket.
Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség kulcsszerepet játszik az irányelv
végrehajtásában. Az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartása végig nagy hangsúlyt kap az
irányelvben.
Következő lépések
Az irányelv nemsokára megjelenik az EU hivatalos lapjában és a publikálás után 20 nappal lép
hatályba. Innentől számítva a tagállamoknak 21 hónapja van, hogy átültessék az irányelvet
jogszabályaikba és további hat hónapjuk arra, hogy meghatározzák az említett kulcsfontosságú
cégeket.
Eljárás: Együttdöntés - megállapodás a második olvasatban
Magyar képviselői reagálások:
Szanyi Tibor (S&D, MSZP): "A hálózat- és információbiztonság megteremtéséről szóló irányelv,
ha nem is a legambiciózusabb terv szerint jött létre, de jó alapot biztosít arra, hogy a tagállamok
mélyebb együttműködése útján végre tudjuk európai kiberbiztonságról beszélni. Egységes és erős
kiberbiztonság nélkül, a digitális egységes piac mellett számos alapvető fontosságú gazdasági és
társadalmi tevékenység is veszélyben van.”
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Az EP védené azokat, akik közérdekű információt szivárogtatnak ki
Hogyan lehetséges, hogy néhány óriásvállalat elenyésző mértékű adót fizet? Megfelelő
védelemben részesülnek a személyes adataink? A két kérdést összekötő kapcsot a
közérdekű bejelentők adják, hiszen általában az általuk kiszivárogtatott információ
indítja el a nemzetközi vitát ilyen fontos kérdésekben. Sokszor mégis ők kerülnek
vádlottként a bíróság elé. Az EP-képviselők a közérdekű bejelentők védelmét sürgetik.
Miért fontosak a kiszivárogtatott adatok?
Magánadatok védelme
Óriási port kavart a nemzetközi sajtóban, amikor Edward Snowden, aki az amerikai
Nemzetbiztonsági Ügynökségnél (NSA) dolgozott, 2013-ban információt szivárogtatott ki a
szervezet által végzett tömeges adatgyűjtésről újságíróknak.
Ezt követően egyre több ilyen ügy látott napvilágot Európában is, majd az Európai Bíróság hatályon
kívül helyezte az EU–USA közötti Safe Harbour egyezményt, amely azt szabályozta, hogy hogyan
továbbíthatják a nemzetközi cégek (például a Google, vagy a Facebook) az európai felhasználók
adatait az USA-ban található szerverekre. Az Európai Bíróság ítélete szerint a Safe Harbour nem
biztosított megfelelő védelmet az európaiak magánadatainak a tengerentúl.

Az EU és az amerikai hatóságok közös erővel dolgoznak a Privacy Shield nevet viselő új
megállapodáson, amely garantálja az uniós állampolgárok adatainak védelmét az USA tömeges
megfigyeléseivel szemben. A tárgyalásokba a Parlament is bekapcsolódik.
Adómegállapítások
Az Antoine Deltour által kiszivárogtatott adatok alapján felmerült a gyanú, hogy néhány tagállam
adókedvezményt nyújtott nagyvállalatoknak. A Luxleaks ügyként elhíresült eset, és a Panamairatok botránya miatt az adóügyek még inkább kiemelt helyet kaptak az EP napirendjén.
A Parlament vizsgálóbizottságot állított fel a tagállamok adómegállapításainak és a Panama-iratok
botrányának kivizsgálására. Az EP-képviselők azon dolgoznak, hogy a szabályozás átalakításával
igazságosabbá és átláthatóbbá tegyék az adózást az EU-ban.
Az EP védené a közérdekű bejelentőket
A Parlament számos alkalommal kiállt a közérdekű bejelentők védelme mellett. A képviselők „az
emberi jogok védelmezőjeként” tekintenek Edward Snowdenre és nemzetközi védelmet kértek
számára. Sokan keltek Antoine Deltour védelmére is, aki Európai Polgár díjat kapott a Parlamenttől
2015-ben. Antoine Deltourt a luxembourgi bíróság nemrég 12 hónap felfüggesztett börtönre ítélte.
Az EP 2013-ban jelentésében arra kérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy
mechanizmust a közérdekű információt kiszivárogtatók védelmére. A Bizottság visszautasította a
javaslatot.
Áprilisban a Parlament jóváhagyta annak az új uniós irányelvnek a tervezetét, amely védelmet
biztosítana a kereskedelmi titkok jogosulatlan megszerzése, felhasználása és közzététele ellen.
Az EP-képviselők hangsúlyozták, hogy nem tartoznak az irányelv hatálya alá az újságírók és a
közérdekű adatot, vagy visszaéléseket bejelentők, akik az európai közérdeket védik.
Bár ez már nagy eredménynek számít, a Parlamenten kívül és belül is sokan úgy vélik, hogy túl sok
a kiskapu a jelenlegi jogszabályban és szükség van a közérdekű bejelentők védelmének átfogó
uniós szabályozására.
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EU-jogot sért a felügyeleti díj és a dohánytermékek különadója
Elmarasztaló véleménnyel lezárta mélyreható vizsgálatát az Európai Bizottság a
magyarországi élelmiszerlánc-felügyeleti díj és a dohánytermékek értékesítését terhelő
adó ügyében. Hétfőn közzétett értékelésében mindkét esetben úgy látta, hogy a
meredeken progresszív adómértékek szelektíven kedvezményeznek az alacsonyabb
árbevételű cégeknek, és ezzel tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatják ezeket a
nagyobb árbevételű cégekkel szemben.

A brüsszeli testület tavaly júliusban indította meg úgynevezett mélyreható vizsgálatát, és egyúttal
felfüggesztő rendelkezéssel a vizsgálat lezárulásáig megtiltotta a felügyeleti díj és a
dohánytermékeket terhelő adó progresszív mértékeinek alkalmazását
Az első esetben a bizottsági közlemény már tavaly emlékeztetett arra, hogy a magyar
élelmiszerlánc-törvény felügyeleti díj fizetésére kötelezi az élelmiszerpiac szereplőit. A törvény
2014. évi módosítása szerint a „napi fogyasztási cikkeket” értékesítő üzletek meredeken
progresszív adómértékeket kötelesek fizetni. A „napi fogyasztási cikkek” számos olyan terméket
ölelnek fel, amelyeket a fogyasztók napi rendszerességgel használnak, és általában egy éven belül

elfogyasztanak (pl. élelmiszerek, kozmetikumok, gyógyszerek vagy háztartási tisztítószerek).
A 2014. évi módosítás szerint az alacsony árbevétellel rendelkező üzletek jelenleg teljes egészében
mentesülnek az élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetése alól, vagy lényegesen alacsonyabb díjat
kötelesek fizetni (az árbevételük 0,1 %-át) mint a nagyobb árbevétellel rendelkezők (ők az
árbevételük legfeljebb 6 %-át). Jóllehet az árbevételen alapuló díj önmagában véve nem vet fel
állami támogatási kérdéseket, a Bizottság úgy vélte, hogy a díjmértékek progresszív jellege
szelektív előnyben részesíti az alacsony árbevétellel rendelkező vállalkozásokat, és versenyelőnyt
biztosít számukra a többiekkel szemben.

Magyarország alávetette magát a felfüggesztő határozatnak, azaz nem került sor ilyen adó
beszedésére, mi több, tavaly novemberben törvénymódosításra is sor került, ami bevezette a
mindenkire érvényes átalány (egyformán azonos mértékű) adóztatást, hogy a vizsgálat
lefolytatásáig is bizonyos költségvetési bevételek közben azért realizálódhassanak.
A dohánytermékek értékesítését terhelő adóval bizottsági részről ott láttak egyebek között
problémát, hogy az adómértékek - a Bizottság megítélése szerint - meredeken progresszívek. Az
alacsony árbevétellel rendelkező vállalkozások a dohánytermékek gyártásából és kereskedelméből
származó árbevételük csupán 0,2 %-át kötelesek befizetni. Másrészt a magasabb árbevétellel
rendelkező vállalkozások árbevételük 4,5 %-ig terjedő adómértéket kötelesek fizetni.

A Bizottság jelezte, hogy elviekben üdvözli a dohányzás visszaszorítására irányuló tagállami
intézkedéseket. Mindazonáltal kezdettől fogva kétségei voltak a tekintetben, hogy a
dohánytermékek közegészségügyi hatásai progresszíven emelkednek az azokat értékesítő
vállalkozások árbevételének megfelelően. A progresszív adómértékek miatt az alacsony árbevételű
vállalkozások lényegesen kevesebb adót fizetnek, mint a magas árbevétellel rendelkezők. Brüsszel
itt is úgy ítélte meg a helyzetet, hogy a magyar kormány nem nyújtott olyan tárgyilagos indoklást,
amely igazolná a különböző árbevételű vállalkozások közötti differenciált bánásmódot.
A jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy a vállalkozások csökkentsék ezen adókötelezettségüket, ha
bizonyos tárgyi eszközökbe irányuló beruházásokat végeznek. A Bizottság aggodalmát fejezte ki
amiatt, hogy ez szelektív előnyt biztosíthat az ilyen vállalkozásoknak, és Magyarország ebben a
szakaszban nem igazolta, hogy a csökkentés összeegyeztethető az egységes piaccal.
A Bizottság emlékeztetett rá, hogy az uniós jog szerint a tagállamok hatáskörébe tartozik az
adórendszerük meghatározása. A tagállamoknak ugyanakkor gondoskodniuk kell arról, hogy
adórendszerük tiszteletben tartsa az állami támogatásra (azáltal, hogy nem nyújtanak szelektív
előnyt egyes vállalkozásoknak) és az egységes piacra (pl. a letelepedés szabadságának, az áruk, a
szolgáltatások és a tőke szabad mozgásnak biztosításával) vonatkozó szabályokat.

Brüsszelben emlékeztettek, hogy a felfüggesztő hatálynak köszönhetően a magyar állam egyelőre
egyik különadó esetében sem hajtott végre tényleges adóbeszedést, és ezért a mostani
elmarasztaló ítélet sem von maga után visszafizetési kötelezettséget a kormányra nézve.
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Energiafogyasztás
A háztartási gépek címkéinek egyszerűsítéséről szavaz az EP
Energia az embereknek (és a háztartási berendezéseiknek)
Egyszerűsítené a háztartási gépek és más elektromos készülékek energiacímkéit az EU.
A javaslat szerint a mostani eltérő jelölések helyett egy egységes, A-tól G-ig tartó skálát
vezetnének be az energiahatékonyság jelölésére, így megkönnyítenék a vásárlók

számára a készülékek összehasonlítását. Az EP-képviselők szerdán megszavazták a
Parlament álláspontját, amely támogatja a javaslatot. Videónkban elmagyarázzuk, miért
fontos az energiacímkék reformja.
Az energiacímkék első jelölési rendszerét 1994-ben vezették be, akkor a skála A-tól G-ig terjedt,
amelyen a G a legkevésbé hatékony, az A pedig a leghatékonyabb energiafogyasztást jelezte.
Idővel azonban a skálát kiterjesztették az A+++ besorolásig, mert a technológia fejlődésének
köszönhetően egyre nőtt az elektromos készülékek energiahatékonysága.
A különböző jelzések és eltérő skálák azonban megnehezítik a készülékek összehasonlítását. Az EPképviselők ezért támogatják, hogy az EU egységes, A-tól G-ig tartó skálát vezessen be az
energiahatékonyság jelölésére.
A képviselők szerint emellett a címkéken fel kellene tüntetni az adott készülék fogyasztását és azt,
hogy hány kilowattórát használ el egy meghatározott idő alatt.
Az Európai Bizottság adatai szerint ez az új rendszer mintegy 200 milliárd kilowattórányi energiát
takarítana meg, amely felér a balti országok éves összesített energiafogyasztásával.
Az új rendszer abban is segít, hogy az EU 2030-ig legalább 27%-kal javítsa az
energiahatékonyságot és kevésbé legyen kitéve az olyan erőfölénnyel rendelkező
energiaszállítóknak, mint például Oroszország.
Az EP a szerdai plenáris ülésen 580 igen, 52 nem és 79 tartózkodás mellett elfogadta a javaslathoz
fűzött álláspontját. Következő lépésként megkezdődik az egyeztetés a Tanács és a Parlament
képviselői között a részletekről.
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Mit kenhetünk a bőrünkre? – vita az endokrin romboló vegyületekről
Függetlenül attól, hogy a patikában vagy a szupermarketben vásároljuk, hogy viselik-e a
hipoallergén, bőrgyógyászatilag tesztelt, parabén-mentes címkéket, vegyi anyagokat,
allergéneket, tartósítószereket és a rettegett endokrin romboló vegyületeket, ezek a
vegyi anyagok nagyon veszélyesek lehetnek, különösen a terhes nők és a kisgyerekek
számára. Vannak orvosok, akik egyenesen rákkeltő hatásról beszélnek. Mik a valós
kockázatok? Miért használják a gyártók még mindig ezeket az anyagokat?
Ön mit kenne a gyermeke bőrére?
Auguste négy hónapos. Bożena, az anyukája semmilyen szintetikus szert nem hajlandó rákenni. Az
általa használt testápoló például egy száz százalékban természetes, olívaolaj alapú termék.
- Sok felesleges összetevőt szoktak használni, tartósítószereket, endokrin romboló vegyületeket, és
azon túl hogy ez szerintem felesleges, még az egészségre is káros, a felnőtteknek is, de különösen
a gyerekeknek – mondja Bożena, aki az anyukák azon nagyon kis százalékába tartozik, akik
elolvassák a kozmetikumok címkéit.
Az UFC Que Choisir nevű fogyasztói szervezet ezen címkék alapján összeállított egy kétszázötven
termékből álló listát, amelyek legalábbis aggasztó hozzávalókat tartalmaznak.
Ezek közül az egyik a metil-izotiazolinon nevű tartósítószer amely 2013-ban elnyerte az év
allergénje díjat. De ott vannak a parabének vagy a fenoxi-etanol, amely a szakértők szerint
veszélyes a májfunkciókra. Ennél is aggasztóbbak azok a vegyületek, amelyek a hormonháztartást
alakítják át, ezek az endokrin romboló vegyületek.
- Egy allergén legfeljebb kiütést okoz, másnap az ember már nem használja a terméket. Egy
endokrin rombolókat tartalmazó termék esetében a hatás nem nyilvánvaló, lehet hogy csak
harminc év múlva jelentkezik – mondta Gaelle Landry, az UFC Que Choisir vegyésze.

Miért baj, ha egy szer a hormonokra hat?
Egyes orvosok szerint ezeket a szereket mindenképpen el kell kerülni, különösen a gyerekeknek és
a terhes nőknek. A szakértők az úgynevezett koktél-hatásra is figyelmeztetnek. Ugyanis az
endokrin rombolók jelen vannak az ételben, a levegőben és gyakran az ivóvízben is.
- Ez különösen a terhes nőknél veszélyes, akik a mérgező anyagokat továbbadják a babának is. Ez
változtathat a gyerek sejtjeinek programozásán, ami később súlyos betegségeket okozhat, például
rákot. Mert azt tudjuk, hogy a leggyakoribb rákos megbetegedések – a prosztata és a mellrák –
főleg a hormonoktól függnek – nyilatkozta Pierre Souvet, a Környezetegészségügy Szervezet
elnöke.
A rák a legsúlyosabb veszély, de szó van cukorbetegségről, meddőségről, sőt van, aki szerint az
autizmussal is összefüggnek ezek a szerek.
Anne Dux a szektor gyártóit képviseli, ő azt mondja, hogy az iparág szereplői tiszteletben tartják a
szigorú szabályokat.
- Ez az úgynevezett biztonsági kockázatfelmérés minden termék valamennyi összetevőjét elemzi.
Ezek az összetevők biztonságosak, nincsen olyan kozmetikai termék az európai piacon, amely
veszélyes lenne, annak a tanulmánynak a következtetései, amelyet ön idéz, legalábbis túlzóak –
reagált a Professzionális Kozmetikumok Franciaországi Szervezetének szakértője.
Mindenesetre endokrin romboló vegyületeket a legtöbb kozmetikum tartalmaz, ebben mindenki
egyetért. A vita csak a mennyiségről van. A gyártók szerint ez minimális, a kritikusok szerint
viszont ettől még nem kevésbé veszélyes.
Pierre Souvet például hozzáteszi, hogy az endokrin rombolókra nem vonatkozik az a mondás, hogy
a mennyiség teszi a mérget. Kis mennyiség esetén a hatás még súlyosabb lehet, mint nagyobb
dózisban.
Ezzel szemben Anne Dux azt állítja, hogy a német termékbiztonsági ügynökség az egész világról
összegyűjtötte a legjobb szakembereket, és arra jutottak, hogy jelenleg nincs semmilyen
bizonyíték arra, hogy ez a jelenség létezik. – Más szóval egy olyan jelenségre mutogatnak, amiről
teljes biztonsággal senki nem állítja, hogy létezik – teszi hozzá.
Még az sem egyértelmű, mi a jó egy babának
Bármilyen furcsa is, nincsenek külön előírások arra, milyen vegyületek lehetnek a gyerekeknek
szánt kozmetikumokban. A gyártók azt mondják, külön figyelmet szentelnek ennek a
termékkategóriának, például korlátozzák az adalékanyagok számát. De ez puszta elővigyázatosság.
- Egy baba bőre áteresztőképesség szempontjából – vagyis hogy hogyan jutnak át rajta a
molekulák – teljesen olyan, mint egy felnőtt bőre. Már a születés után néhány héttel megszűnik a
különbség egy baba és egy felnőtt bőre között – mondja Anne Dux a professzionális
kozmetikumokat gyártó cégek részéről.
Ezzel szember viszont az UFC Que Choisir vegyésze, Gaelle Landy a következőket mondja:
- Tudományos szempontból ez tévedés. A kicsiknek sokkal érzékenyebb a bőrük, és mivel
vékonyabb, hamarabb átereszti a molekulákat. Azért is érzékenyebb, mert nem tud úgy védekezni,
mint a felnőtteké. A felnőttek faggyút termelnek, izzadnak, amit a kisgyerekek alig. Ezáltal a
hidrolipid réteg a bőrükön nem nyújt akkora védelmet.
Akkor a gyártók vajon miért nem helyettesítik a vegyszereket természetes anyagokkal? Egyesek
szerint azért, mert nem akarnak változtatni az eljárásokon, hiszen egyes vegyi anyagok nagyon
hatékonyan erősítik egymás hatását.

De úgy tűnik, azért van más út. Celine Couteau a vegyiparban dolgozott, és miután édesanya lett,
elkezdett kisbabáknak való természetes kozmetikumokat gyártani. Így az átlagosan 80
százalékban mesterséges anyagot tartalmazó szerek helyett majdnem 100 százalékban
természetes termékeket kínál.
- Ma már feltétlezzük, hogy a természetes anyag lehet olyan jó, mint a petrolkémiai, lehet
ugyanolyan hatékony, ugyanakkora tisztítóerővel. Elérhetjük ugyanazt az eredményt egy
természetes termékkel – már ami a hatékonyságot illeti – mint egy petrolkémiai anyaggal –
hangsúlyozza a Love and Green alapítója.
Az Európai Bizottság nemrég nyilvánosságra hozta az endokrin rendszert romboló anyagok
definícióját. Eszerint pedig ezek olyan anyagok, amelyek károsak az egészségre, és bizonyítottan
hatással vannak a hormonrendszer működésére.
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Gyomirtó háború: hiába rákkeltő, igyekeznek bagatelizálni
Euronews: 2015 márciusában egy WHO által alapított szervezet arra jutott, hogy a glifozát rákkeltő
az emberi szervezetnek. Idézem, korlátozott bizonyíték áll rendelkezésre, hogy rákot okoz-e az
embernél, és elegendő bizonyíték áll rendelkezésre, hogy rákot okozott a kísérleti állatoknál.
Ez nem elegendő, hogy betiltsák glifozátot Európában?
Kurt Straif: A mi felmérésünk valójában a tudományos irodalomban eddig a glifozátról megjelent
tényeken alapult, és ezt a világ legjobb szakértői készítették, akik ebben a témában kutattak.
Nekik ráadásul nincsenek összeférhetetlenségi problémáik, ami eltorzítaná az értékítéletüket. Ők
arra jutottak, hogy, igen a glifozát valószínűleg rákkeltő az emberi szervezetnek.
Ez három bizonyítékláncra lehet felfűzni, egyértelmű összefüggést találtak a kísérleti állatoknál,
korlátozott bizonyítékot az emberi szervezetre nézve laboratóriumi körülmények nélküli kitettség
esetén, és erős bizonyíték van arra, ez megjelent toxikológiai tanulmányokban, hogy a glifozát
károsítja a génállományt.
Euronews: Akkor miért nem tiltják be ez alapján a glifozátot?
Kurt Straif: Ez egy igazán független vizsgálat az tudományos irodalom összegzése, ami alapján
tökéletesen azonosítható a szóban forgó anyag, különösen annak rákkeltő hatása. Innentől kezdve
a nagy szervezeteken múlik a dolog, a WHO-n és a nemzeti egészségügyi szervezeteken. Nekik kell
felmérni a kockázatokat, és alkalmazni a megállapításainkat és dönteni arról, hogy a lakosság
milyen mértékben van kitéve, a mezőgazdasági termékeken, az élelmiszeren, a kozmetikumokon
keresztül, illetve ahol még megtalálható a glifozát
Euronews: Májusban a FAO viszont szorgalmazta az egészségügyi előírások megváltoztatását a
glifozát miatt.Akkor a glifozát veszélyes vagy nem?
Kurt Straif: Szerintünk a glifozát okozta veszélyek fennállnak. Nekünk van erre hatáskörünk, hogy
a WHO számára meghatározzuk a rákkeltő anyagok listáját. Ez a másik szakértői panel egy nagyon
furcsa szögből vizsgálta meg a problémát. A napi étkezés alapján jutottak erre, ami egy nagyon
leszűkített módja a potenciális érintkezésnek. Ez kevés ahhoz, hogy végső következtetéseket
vonjunk le.
Euronews: Kinek lehet akkor hinni? Aki egyszerű fogyasztó, termelők, alkalmi sörivó, vagy parkba
járó városlakó, ahol sok glifozát alapú gyomirtó, szóval ők kiben bízhatnak?

Kurt Straif: Szerintem fontos megérteni, hogy a glifozát alapú szereket továbbra is rákkeltőnek
tartjuk az emberekre nézve. Aztán meg lehet nézni más vizsgálatokat, forgatókönyveket, de ezeket
én már nem szeretném kommentálni.
Euronews: Vannak olyan információk, amelyek alapján a WHO és a FAO által felállított szakértő
csapat kutatóit a Monsanto lefizette, a cég, amely a legtöbb glifozátot gyártja. Mennyire aggasztja
önt, hogy ilyen hírek is megjelentek?
Kurt Straif: Igen, és ezért is fontos, hogy szülessen egy új, alapos vizsgálat.
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Rákkeltő a glifozát, mégis tovább használják?
A gyomirtók körül ádáz csata dúl az Európai Unióban. A glifozát-előállítók azt szeretnék, ha az
Európai Bizottság újabb tizenöt évre engedélyezné a hatóanyag használatát, de ezt több tagállam
is ellenzi. A vita az európai mezőgazdaság jövőjéről, egészségről és a biológiai sokszínűségről szól.
A kecske meghal, a kukorica megmarad
Michael Rubin kecsketartásból él, húst, tejet, sajtot és kecsketej-fagyit állít elő. Csakhogy a
szomszédos földeken glifozáttal gyomirtóznak. Egy szép napon a szél Michael farmja felé vitte a
glifozátos permetszert. Harmincnégy kecske hullott el.
- Nem sokkal a repce aratása előtt történt, errefelé a repcét agyonpermetezik. Az állataim azért
pusztultak el, mert kint voltak, és belekerültek a mérgező felhőbe. Görcsöket kaptak, hasmenést
kaptak, feldőltek és elpusztultak – mesélte a német gazda.
Akkor rákkeltő vagy nem?
A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség a glifozátot a “valószínűleg rákkeltő” kategóriába sorolta. Mit
mond erre a glifozátgyártó agrármulti, a Monsanto képviselője?
- Ez egy nagyszabású glifozát-ellenes hadjárat része – ismerteti a Monsanto álláspontját Thoralf
Kücher, a vállalat német szóvivője. – Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság nemrég kedvező
kockázati értékelést adott ki a glifozátról. Ez alapján nem lehet mást tenni, meg kell újítani a
glifozát engedélyét az uniós piacon, és bízom benne, hogy ez is fog történni.
Németországban évente 5500 tonna glifozátot adnak el.
Bajoroszágban, ahol a jobbközép CSU van hatalmon, nem csak a mezőgazdaságban használnak
glifozát-tartalmú gyomirtókat, hanem a közparkokban és a magánházak udvarán is.
A német termőföldterület 40%-án alkalmazzák, ahonnan bekerül a vízbe és az élelmiszerbe. Karl
Bär a Müncheni Környezetvédelmi Intézettől kimutatta, hogy a glifozát valamennyi népszerű
sörmárkában jelen van.
- Elég konkrét kételyeim vannak: az a gyanúm, hogy az Európai Bizottság megegyezett az
előállítókkal, hogy átnyomja a tagállamokon a glifozát engedélyezését – mondja Bär. – Van egy
probléma: a gyártók által a Bizottságnak átadott tanulmányok titkosak. Nem azok a hiteltelenek,
akik hangosan tiltakoznak, hanem azok a kutatók, akik pénzt kapnak a gyártóktól, és úgy
mondanak szakvéleményt erről az anyagról.
Ha megisszuk a sampont, az is veszélyes
Berlinben a Kockázatértékelő Intézet alelnökével van találkozónk. Ez egy kormányzati forrásokból
fenntartott ügynökség, amelynek a vezetői állítják, hogy kizárólag tudományos alapon hozták ki

ártalmatlannak a glifozátot
. Azóta már három halálos fenyegetést kaptak. Az ő szakvéleményükre alapozta az Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság a gyomirtószer pártját fogó ajánlását.
- Glifozát az anyatejben, glifozát a sörben – ezek a tanulmányok nem felelnek meg a tudományos
kritériumoknak – mondja Reiner Wittkowski. – Ez azokra a tanulmányokra is vonatozik, amelyek a
glifozátot teszik felelősség bizonyos születési rendellenességekért. Minden vegyületet megfelelően
kell használni, ha valaki megissza a sampont, az rendeltetésellenes használat, és utána az ember
kissé rosszul érzi magát.
Interjún kívül az intézet szakértői azt mondják, hogy a glifozát káros hatásaival riogatók afféle
“facebook-tudósok”. Napi ezer liter sört kéne meginni ahhoz, hogy az egészségügyi határértéknél
több ilyen anyag kerüljön a szervezetbe. Így a környezetvédőknek is felvetettük a kérdést: nem
csak indokolatlan pánikkeltésről van szó?
- Nem ez a célunk – mondja Bär. – A Kockázatfelmérő Intézet ravasz PR-kampányt folytat. Az ezer
literes érv csak azért áll meg, mert az Intézet kizár minden tudományos bizonyítékot, amely arra
utal, hogy a glifozát rákot és endokrin zavarokat okozhat. Csakhogy az anyag valószínűleg
rákkeltő. Az európai szabályok kimondják, hogy az ilyen anyagok használatát a minimumra kell
szorítani. A növényvédő szerek esetében a karcinogén hatás egyike annak a három feltételnek,
amely Európában kizárja egy szer engedélyezését.
“A gyártóktól kapták az eredményeket”
A tudományos világ megosztott – ahogy a politikusok is. Több EU-tagállam is elhalasztotta a
döntéshozatalt a témában. A glifozátot pártoló álláspont egyre kevésbé népszerű.
Harald Ebner a glifozáthoz hasonló gyomirtók egyik legelszántabb ellenfele. A Bundestag zöldpárti
képviselője is azt mondja, hogy a Kockázatfelmérő Intézet figyelmen kívül hagyta a szer rákkeltő
voltát alátámasztó bizonyítékokat.
- 1200 feldolgozott tanulmányról beszélnek, amiből 850-et bevallottan csak lemásoltak, ideértve a
kockázatelemzés eredményeit is, amit a gyártóktól kaptak. Ez enyhén szólva is botrány. Ebben a
helyzetben a glifozát újraengedélyezése nem elfogadható, hiszen jelenleg is fennáll a kockázat,
hogy a szer rákkeltő.
- Valamennyi létező tanulmányt és tudományos eredményt felhasználtuk a kockázatelemzéshez,
ellenőriztük az összes bizonyítékot. Így biztosan tudjuk, hogy a glifozát nem okoz rákot – veti ellen
Reiner Wittkowski.
Kutyavilág a kukoricaföld mellett
Ariane Failer kutyákat tenyészt Németország északi részén. A szomszéd gazdától tudja, hogy az a
Monsanto glifozát-tartalmú gyomirtóját használja. Ariane 1992-ben kezdett bele a
kutyatenyésztésbe, és tíz éve meredeken emelkedik a rákos esetek száma a tenyészetben. Már
tizenkét kutyája pusztult el rákban. A helyzet megítélése nem egyszerű: ez a kutyafajta
kifejezetten hajlamos a rákos megbetegedésre. Ugyanakkor Ariane 1920-ig követte a kutyái
vérvonalát, és kiderítette, hogy korábban ilyen megbetegedéssorozat soha nem volt. Szerinte a
glifozátot be kell tiltani.
- Amikor minden a természet ritmusát követi, a születés és a halál, olyankor a halál is rendben van
– mondja a kutyatenyésztő. – De a glifozát miatti korai halál, az nincs rendben. Még most is
emlékszem Bushur halálára. Ki volt nyúlva, az orra nyáltól és vértől volt nedves. Az állatorvos
szívmasszázzsal próbálta megmenteni, én mesterségesen lélegeztettem, próbáltam visszahozni az
életbe. Majd Bushur utoljára felnyüszített, és halott volt. Még nem volt két éves. Nincs jogunk
ahhoz, hogy megmérgezzük az életüket.

Tudományos értelemben az Európai Vegyszer Ügynökség mondja ki glifozát ügyben az utolsó szót
– nagyjából egy év múlva.

Brüsszel, 2016. június 30.

Az élet műanyag zacskók nélkül
Betiltja az ingyenes műanyag zacskók használatátFranciaország július elsejétől. Máshol is
igyekeznek visszafogni a környezetet szennyező, többnyire egyszer használt
nejlontasakok forgalmát. Melyik hatékonyabb: adó vagy tiltás? Magyarország az előbbire
esküszik.
A francia tilalom a szupermarketetek, gyógyszertárakat, pékségeket, benzinkutakat, piacokat
érinti. Csak olyan műanyag zacskók, tasakok és táskák maradhatnak fogalomban, amelyek
anyagvastagsága meghaladja az 50 mikront (azaz nagyjából az emberi hajszál vastagságát), és
újra felhasználhatóak.
A tiltást két lépcsőben vezetik be: júliustól a pénztáraknál ingyen osztogatott vékony szatyrokat
tiltják be, 2017. januárjától pedig a zöldségek és gyümölcsök csomagolására használt zacskókat. A
francia kormány adatai szerint az országban évente 5 milliárd műanyag tasakot adnak a
vásárlóknak évente, a zöldségek és gyümölcsök csomagolására 12 milliárd fogy.
Miért veszélyes a műanyag?
A műanyag zacskók káros környezeti hatásai közül csak egy az a nemrég elterjedt hír, hogy a
tengerbe kerülve az áramlatok hatalmas műanyag szigetekké sodorják össze őket, a halak és
állatok pedig megehetik őket. Ha nem fulladnak meg tőle, lenyelve öli meg őket az emészthetetlen
anyag.
De legalább ilyen veszélyes, hogy remek szaporodási helyet jelentenek az algáknak és
baktériumoknak.
Úgy becsülik, 1970 óta 9 millió tonna műanyag szemét került a tengerekbe, nagyrészt a
szárazföldről. Összegyűjtésére már több akció indult, de egyelőre csak a próbálkozásoknál
tartanak. Hozzáértők szerint a tengerekbe hordott szeméthegyek 60 százalékát 5 ázsiai ország
teszi hajóra. A 2016-os davosi világgazdasági fórumon kiadott legfrissebb tanulmány arra
figyelmeztet, hogy ha nem változik semmi, 2050-re a tengerekben több lesz a műanyag flakon,
mint a hal.
A szárazföldet is szennyezik a kiszolgált nejlonzacskók: nemcsak a szemétlerakók területén állnak
hegyekben, hanem a szél szerteszét hordja őket, így már itthon is láthatunk a fák ágain,
villanyoszlopokon lengedező plasztik maradványokat. Kenyában a mezőgazdasági munkát nehezítik
meg a földeket borító zacskók, Írországban „nemzeti lobogóként”, Dél-Afrikában „nemzeti
virágként” emlegetik a szélfútta szemetet. Ahogy a tengerben a halak, úgy a szárazföldön a
madarak és emlősök életét veszélyeztetik, minden egyes darab zacskó évszázadokon át.
A műanyag nagyjából 450 év alatt bomlik le, gyártása és elégetése során is mérgező, rákkeltő
anyagok keletkezhetnek. A műanyag hulladék hatalmas területet foglal el a szeméttelepeken.
Mit lehet használni helyette?
Bár a szabályozás támogatja a biológiailag lebomló nejlonzacskók használatát, ezek sokkal többe
kerülnek veszélyes és szennyező társaiknál. A Sydney-i olimpia idején például környezetbarát
csomagolásban kapták az élelmet a sportolók és a drukkerek, de az ilyen akciók ritkaságnak
számítanak. Ráadásul a szakemberek szerint nem is létezik „biológiailag lebomló” műanyag: az

ugyanúgy évszázadokig a természetben marad, egyetlen előnye, hogy polietilén társánál sokkal
gyorsabban foszlik apró darabokra.
A papírzacskók és táskák a megfelelő körülmények között gyorsabban bomlanak le és kevésbé
károsítják a környezetet, de szintén drágábban a polietilénnél, és gyártásuk is több nyersanyagot,
energiát igényel. Igaz, visszagyűjtésükhöz és újrahasznosításukhoz már évtizedek óta
hozzászoktak az emberek.
Hogy az üzletek, piacok mit adnak majd a műanyag zacskók helyett, még kérdés. Lesz, ahol
papírtáskákra térnek át, máshol kifizettetik a vásárlóval a környezetvédelmi adókat, beépítik az
árpolitikába a büntetések összegét. De ha a környezetbarát, biológiailag lebomló, de drágább
anyagokra cserélik a polietilént, nyilván annak költségeit sem ők fogják lenyelni. Az lesz a
legkifizetődőbb megoldás, ha mind a vásárlók, mind az üzletek érdekeltek lesznek az
újrahasznosításban, azaz a bevásárolni indulók viszik magukkal a korábban megvett táskáikat.
Visszatérnek a piacokra a fonott kosarak…
Meddig maradhat a műanyag?
Gyakorlatilag már most sem lenne helye az életünkben a műanyag zacskóknak. Az Európai Unió
célkitűzése, hogy 15 éven belül 80 százalékkal mérsékelje használatukat. Erre két módot is
kínálnak a tagállamoknak:
Két lépésben fogják vissza a felhasználást, azaz 2019-ig fejenként 90-re, 2025-re
fejenként 40-re
vagy egy lépésben tiltják be az ingyenes műanyagzacskókat 2018-ig.
Franciaország ez utóbbi felé tesz most egy hatalmas lépést.
Van eredménye a korlátozásoknak?
Általában sikeresek a „leszoktató akciók”, de ebben nagy szerepet játszik, hogy a legtöbb
országban anyagilag is érdekeltté tették a feleket, azaz adókat, büntetéseket szabtak ki.
Olaszország már 2012-ben elkezdte korlátozni a műanyag zacskók használatát, ott az indokok
között a biológiailag lebomló csomagolóanyagokat gyártó olasz iparág élénkítése is szerepelt.
A legtöbb európai uniós tagállam már bevezetett valamilyen szabályozást, de ezek általános
statisztikai értékelése még várat magára. Írországból van adat: az átszámítva zacskónként
mintegy 40 forintra rúgó környezetvédelmi adó bevezetése után öt hónappal 90 százalékkal
visszaesett a műanyag zacskóhasználat (évi és fejenkénti 328-ról 21-re).
Üdítő kivétel Finnország, ahol semmi sem korlátozza a műanyag zacskók forgalmát, mégis a
legkevesebb fogy belőlük a kontinensen.
Magyarország: már 2009-től a nejlonzacskók ellen
Egy 2013-as interjúban Rátz Judit, a Humusz szövetség programvezetője úgy becsülte, hogy
Magyarországon naponta több mint egymillió darab műanyag bevásárlószatyrot adnak el, de ezek
miután kiszolgáltak, alig jutnak el szelektív gyűjtőkbe, hiszen a csomagolóipar által működtetett
rendszerek elsősorban az italosüvegek visszagyűjtésével foglalkoznak.
Itthon környezetvédelmi termékdíjnak nevezik azt az adót, amellyel igyekeznek visszafogni a
műanyag és más környezetet károsító anyagok forgalmát. Az első drasztikus változást egy 2009-es
módosítás hozta: már ebben megjelent a „kiflis zacskók” utáni fizetési kötelezettség. Akkor az
egyik hazai élelmiszerlánc közleményben tiltakozott: az üzletbe csomagolás nélkül érkező
pékárukhoz (pl. zsemle, kifli, kenyér) adott nejlonzacskók nyolc forintba kerülnek a kereskedőnek.
Ráadásul az akkori törvények értelmében köteles volt „ellenérték nélkül az üzletnek biztosítani

csomagolóanyagot az élelmiszerbiztonsági feltételek biztosítása érdekében.” Erre az akkori
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium azzal reagált, hogy nem kötelező a műanyag használata,
a kereskedő adhat papírzacskót is. Igaz, az háromszor annyiba kerül (1,50 Ft). Már akkor
megjelent az a lehetőség, hogy a kereskedő a csomagolóanyag visszagyűjtésével a termékdíj
jelentős részét visszaigényelheti.
2013. februárjától a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségek visszakerülnek az adóhatóság
hatáskörébe. Ajelenleg hatályos „díjszabás” szerint a vékony műanyag zacskókért kilónként 60
forintot, a vastagabb bevásárló-táskákért 1800 forintot kell fizetni. Ez alól ki lehet bújni a
betétdíjas csomagolószerekkel.
Az általános tapasztalat az, hogy a vékony műanyagzacskókért fizetendő termékdíjat a nagyobb
üzletek, szupermarketek lenyelik, de a reklámtáskákat kifizettetik a vevőkkel. Van olyan
bolthálózat, amelyik az elhasználódott, kiszakadt táska helyett ingyen újat ad.

Brüsszel, 2016. június 29.

Folytatja az autóvisszahívásokat a japán Toyota
2,87 millió Toyota gyártotta járművet azért kell átvizsgálni, mert elképzelhető, hogy hibásan
működik az üzemanyag-párolgást kezelő szerkezet. A 2006 és 2015 között gyártott Prius, Auris és
Corolla modelleknél a szerkezet megrepedhet, ami idővel üzemanyag-szivárgáshoz vezet.
Ezen felül a hibás légzsákok miatt világszerte újabb 1,4 millió járművet kell átvizsgálni. Elsősorban
a 2008 és 2012 között gyártott Prius, illetve Lexus modellek érintettek. Ám esetükben nem a
szintén japán Takata cég gyártotta a légzsákokat – áll a Toyota közleményében.
A Takata cég gyártotta azokat a meghibásodó légzsákokat, amelyek tizenegy ember halálához és
több mint száz sérüléséhez vezettek. Világszerte 12 autógyártónak több mint százmillió járművet
kellett vagy kell még visszahívnia.

Brüsszel, 2016. június 28.

14,7 milliárd dollárt fizet a Volkswagen Amerikában kártérítésképp
Megállapodott a Volkswagen az amerikai autótulajdonosokat képviselő ügyvédekkel és a szövetségi
kormánnyal a dízelbotrány miatt benyújtott keresetek rendezéséről. Ennek alapján legkevesebb
14,7 milliárd dollárt kell kifizetnie a német autógyártónak különböző jogcímeken.
Ezzel azonban csak a perek egy része zárulhat le, a Volkswagen további büntetésekre és
bírságokra számíthat.
– A kártérítés, tehát az első lépés, amit nyilvánosan tettek, miután elismerték a hibát tavaly
szeptemberben, az a 15 milliárd dollár, a messze legnagyobb összeg az amerikai történelemben,
ezt azért tették félre, hogy megjavítsanak járműveket vagy visszavásárolják őket a
tulajdonosaiktól – mondta a Truecar elemzője.
A legnagyobb európai autógyártó vállalatot az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége
tavaly szeptemberben vádolta meg azzal, hogy olyan szoftvert telepített csaknem félmillió
dízelüzemű járműbe, amelynek segítségével kijátszhatók a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó
amerikai előírások. A Volkswagen elismerte a csalást.

Brüsszel, 2016. június 27.

Vegykonyhák, dark net és HIV: hazai drogkörkép
Minden huszadik felnőtt legalább egyszer használt kábítószert 2014-ben, világszerte
több mint 207 ezer ember halála hozható összefüggésbe a droggal ugyanebben az
évben, 29 millió ember mondható függőnek, a 12 millió tűhasználóból gyakorlatilag
minden hetedik HIV-fertőzött. Sokkoló adatok az ENSZ drog- és bűnügyi hivatalának
2016-os jelentéséből. Összegyűjtöttük a dokumentum Magyarországra vonatkozó
utalásait.
Ha nincs kokain, lesz más
Nemzetközi szinten a két leggyakrabban használt bódító anyag továbbra is a kannabisz és az
amfetamin (illetve annak különböző származékai). Magyarországon is ez a tendencia, amihez
hozzájárul, hogy 2009 és 2012 között nehezebbé vált a kokain beszerzése, ami a kábítószert
használókat a szintetikus anyagok intravénás használata felé terelte. Ekkor terjedt el a szintetikus
katinon, amit a tűcsere programban résztvevők és a leszoktató terápiákra jelentkezők beszámolói
is megerősítettek. Míg 2009-ben a tűhasználók többsége heroint és amfetamint lőtt be magának,
addig 2012-re már 43 százalékuk váltott katinonra, azon belül is főleg pentedronra. Emellett a
serkentő hatású MDPV és mefedron is megjelent.
A folyamatból két tanulság vonható le: egyrészt a heroinhoz való nehezebb hozzáférés nem
csökkentette a drogokat intravénásan használók számát, hanem más, könnyebben elérhető és
hasonló hatású anyagok fordultak. Másrészt ez nemcsak a megelőzés, de a rehabilitáció területén
is változásokat követel.
Inkább kötelezve, mint önként
A droghasználat mértékéről szóló fejezetben a jelentés a leszoktató programokkal összefüggésben
egy kevésbé hízelgő adattal utal a magyar helyzetre. A kannabisz használat miatt kezelt
drogfüggők közül átlagosan minden ötödiket valamilyen bűnügyi-igazságszolgáltatási szervezet
(rendőrség, bíróság, átnevelő intézetek) küldték a terápiára. Magyarországon azonban ez az arány
csaknem 81 százalék, azaz minden öt kezeltből négyet. Ez arra mutat, hogy itthon a kannabisz
használathoz más bűncselekmények is társulnak, és az anonim, önkéntes leszoktató programok a
nemzetközi átlagnál jóval kevesebb érintetthez jutnak el.
Kertészetek, házi vegykonyhák
A jelentés kábítószer-termeléssel foglalkozó része annyit mond Magyarországról, hogy a
vadkendert termesztő próbálkozások mellett megjelentek a szintetikus drogokat gyártó házi
vegykonyhák is, de ezek hatékonysága és a gyártott mennyiség egyelőre nem jelentős. A világ 129
országában termesztenek vadkendert, míg az opiátok alapanyagául szolgáló mákot 49 állam
területén, kokacserje ültetvényeket pedig 7 országban találtak.
Utcáról a dark netre
Az ENSZ dokumentuma foglalkozik a beszerzési lehetőségekkel is. Magyarországon a középeurópai térségre jellemző forrásokból, Afganisztánból és Iránból érkeznek a kannabisz és opiát
származékok. A nálunk lefoglalt szintetikus drogok jellemzően Kelet-Európából indultak útnak, de a
kereslet miatt a használók megfizetik a drágább, Észak- és Nyugat-Európából származó vagy azon
a területen átcsempészett anyagokat is.
A drogozók többsége továbbra is a hagyományos módon, az „utcán” (azaz dílerektől) szerzi be a
kábítószert. De a bűnügyi jelentésekben már nálunk is kimutatható az interneten, illetve a

világháló sötét, titkos oldalán, a dark neten megindult kereskedelem. Ezt a világszerte is
tapasztalható trendet különösen veszélyesnek nevezi a jelentés, mivel olyanoknak is könnyű
hozzáférést adhat a drogokhoz, akiket távol tartana a bűnözőktől és alvilágtól való rettegésük. A
világhálón a vásárlók rejtve maradnak, a fizetést bitcoinnal vagy más pénzhelyettesítő eszközökkel
intézik, a szállítást postán vagy csomagküldő szolgálatokon keresztül oldják meg.
Az internetes drogkereskedelem fejlődését jól jellemzi, hogy a drogokat így beszerzők aránya a
2000-ben becsült 1,4 százalékról 2014-re 25,3-százalékra emelkedett. Az internet sötét oldaláról, a
dark netről a kábítószer-vásárlók 6,4 százaléka életében legalább egyszer rendelt már.
A drog és a HIV
Magyarországot a kábítószer használattal összefüggő fertőzések témakörénél is kiemeli a jelentés.
A drogokat intravénásan, injekciós tűvel belövők között továbbra is a hepatitisz fajtái és a HIV
vírus terjed leginkább. A fertőzéssel fenyegetett csoportok között a homoszexuális droghasználók,
a kábítószerek fajtáit gyakran váltogatók és az intravénás droghasználatra frissen áttérők a
legveszélyeztetettebbek. Egy pár éve készített magyarországi felmérés azt találta, hogy 167
tűhasználó drogfüggőből 92-en voltak HIV-fertőzöttek.
Droghasználat és fertőzések

12 millió tűhasználó
közülük 1,6 millióan HIV-fertőzöttek
és 6 millióan hepatítisz C fertőzöttek

Brüsszel, 2016. június 27.

Az újrahasznosítás művészete: vidám szobrocskák kidobott
strandpapucsokból
Évente legalább ötmillió tonna műanyag szemét kerül az óceánokba. Dagály után
szatyrok, pillepalackok és strandpapucsok terítik be Watamu homokos tengerpartját. Egy
kenyai környezetvédelmi projekt keretében összegyűjtik és újrahasznosítják, amit csak
lehet.
- Több tucat szatyornyi szemetet szedünk össze naponta. A hulladék mérgezi a halakat, azokat is,
amelyeket elfogyasztunk. Ezért tisztítjuk meg a strandot – mondja egy asszony.
A műanyag hulladék nagy részét helyben hasznosítják újra, de a strandpapucsokat kiválogatják és
elviszik Nairobiba, ahol különböző figurákat készítenek belőlük.
A projekt mögött álló cég, az Ocean Sole alapítója Julie Church, aki elmondta, hogy a tetszetős
tárgyak nem csupán dekorációs célt szolgálnak.
- Egyfajta kommunikációs eszközként használom az egészséges óceánok érdekében. Azt hirdetem,
hogy az óceán nem a világ hulladéklerakója. Jó lenne, ha az emberek törődnének az óceánokkal.
Mi vagyunk a kék bolygó, amiről a legtöbben megfeledkeznek – mondja Julie Church.
A projekt körülbelül száz embernek ad munkát. A legtöbben korábban fafaragóként dolgoztak, de
az utóbbi években egyre kevesebb megbízást kaptak, mert a fa nagyon megdrágult. Az új
feladatnak köszönhetően ismét megkeresik családjuknak a napi betevőre valót.
A színes figurákat Kenyában, az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Németországban
értékesítik, a bevétel egy részét az óceánok élővilágának megmentésére fordítják.
Az ötlet a helybéliek vállalkozókedvét is meghozta, akik saját strandpapucs-szobrocskáikat a
tengerparton árusítják a turistáknak.

Brüsszel, 2016. június 23.

Öt csapás a multik adóelkerülési trükkjei ellen
Öt fontos intézkedést tartalmaz az a csomag, aminek révén az EU tagállamai
összehangolt akcióval lezárnák a jogi kiskapukat az egyes multinacionális cégek által
alkalmazott adóelkerülési módszerek előtt. Az irányelv le kíván számolni az agresszív
adótervezési és adóelkerülési trükkökkel, amelyek rengeteg adókiesést okoznak a
tagállamoknak.
Írásos eljárással fogadta el a Tanács a héten az Európai Bizottság adóelkerülés elleni
javaslatcsomagjáról szóló közös álláspontot.
Az irányelv célja az elsősorban multinacionális vállalatok által az eltérő tagállami adószabályozások
kihasználásával praktizált adóelkerülési és agresszív adótervezési módszerekkel szembeni
hatékony fellépés. Az említett adóelkerülési módszerek becslések szerint minden évben több
milliárd euróval rövidítik meg a tagállamokat. Brüsszel javaslatai éppen ezért nagyrészt az OECD
BEPS-re ( „a nyereség másik államba való áthelyezéséből eredő társasági adóalap amortizáció”)
vonatkozó ajánlásait ültetik át az Európai Unió jogrendszerébe.
A tagállamok a januári bizottsági javaslatra válaszul, és annak bizonyos pontokon történő
módosításával öt olyan intézkedést fogadtak el, melyek célja, hogy leszámoljon a rendkívül káros
adóelkerülési gyakorlatokkal.

Az első közösen alkalmazandó előírás az ún „ellenőrzött külföldi cég” (CFC) szabály, amely a
nyereségnek az adómentes vagy alacsony adóterhelésű országokba való áthelyezésétől kívánja
elriasztani a multinacionális cégeket. Ezek esetében ugyanis általánosan bevett gyakorlatnak
számít, hogy a nyereséget az adóteher csökkentése érdekében a magas adóterhelésű országban
bejegyzett anyavállalattól átirányítják a cégcsoport alacsony adóterhelésű országban működő
leányvállalatához.
A CFC szabály lehetővé teszi majd az anyacég bejegyzés szerinti EU-tagállamának, hogy adót
vessen ki bizonyos olyan nyereségekre, amelyeket a vállalat egy alacsony adóterhelésű harmadik
országban parkoltat. Ez az előírás akkor lép életbe, ha a harmadik országban befizetett társasági
adó kevesebb, mint a fele annak az összegnek, amit a multinacionális cégnek elvileg a kérdéses
tagállamban kellett volna befizetnie.
A második szabály az úgynevezett kilépési adó, ami annak megelőzését szolgálja, hogy a cégek az
adó elkerülése érdekében máshová irányítsák át az eszközeiket. Az olyan vagyoneszközök, mint a
szellemi tulajdon vagy a szabadalmak jelenleg nem adókötelesek, ha egy uniós tagállamból egy
harmadik országba irányítják át ezeket. Egyes cégek a nyereségadó EU-n belüli elkerülése céljából
adómentes vagy alacsony adózású országokba irányítják át ezeket az eszközöket, hogy ne kelljen
fizetniük a szellemi jogok eladása során keletkezett profit után.
A direktíva-tervezet értelmében valamennyi tagállamnak egy kilépési adót (exit tax) kell fizetniük
abban az esetben, ha ilyen jellegű eszközeiket átviszik egy másik országba. Az adó mértékét az
eszközöknek az adott pillanatban érvényes értéke határozza meg. A tagállami hatóságok a cégek
üzleti mérlege alapján tudják majd nyomon követni, hogy a szellemi tulajdont kivitték-e az ország
területéről.
A harmadik előírás a kamatfizetések limitálására irányul annak érdekében, hogy elvegye a cégek
kedvét az adók minimalizálását célzó mesterséges adósságügyletek létrehozásától.
A kamatkifizetéseket az EU-ban általában le lehet vonni az adóalapból. Egyes cégek úgy alakítják a
cégcsoporton belüli kölcsönnyújtást, hogy az adósság a vállalatcsoportnak azt a tagját terhelje,
amely egy olyan magas adórátájú országban működik, ahol a kamatkifizetéseket le lehet vonni az
adóból. Eközben az adósság után a kamatot a cégcsoportnak az a hitelező tagja fizeti, amely egy
olyan országban működik, ahol a kamatokat alig vagy egyáltalán nem adóztatják meg. Ezzel a
módszerrel a multinacionális cégcsoport csökkenti az általános adóterhet. Az irányelv felső korlátot
szab a cégek által az adóból levonható nettó kamatoknak. A kormányok megállapodásának
értelmében a 2016 június 17. előtt keletkezett adósságra nem vonatkozik ez az előírás, az hosszú
távú infrastruktúra-beruházásokkal egyetemben, amelyek finanszírozása részben a kamatokon
keresztül történik.
A negyedik szabály az eltérő (hibrid) tagállami szabályozásokból fakadó adóelkerülési kiskapuk
bezárása a cégek előtt. Egyes vállalatok azt használják ki, hogy a tagállamok adózási szempontból
eltérően kezelik ugyanazt a jövedelmet vagy cégeket (ezek az ún. hibrid összeférhetetlenségi
megállapodások). A cégek előnyt húznak ezekből az eltérésekből, hogy mindkét országban
levonhassák a kiadásokat, vagy az egyik országban a jövedelemre szerzett adókedvezményt
mentesíthessék az adófizetés alól a célországban. Az irányelv értelmében a kettős levonás
lehetősége csak a származási (forrás) országban áll majd fenn.
Végül az ötödik intézkedés egy általános visszaélés-ellenes szabály, amely olyan helyzetekben
kíván fellépni az agresszív adótervezés ellen, ahol az említett többi szabályt nem alkalmazzák. Ez
bizonyos értelemben egy biztonsági háló arra az esetre, ha más megoldások nem alkalmazhatók
vagy nem működnek.

Brüsszel, 2016. június 22.

Közös felelősség lesz a külső határok őrizete
Ha egy tagállam elutasítja a segítségnyújtásról szóló tanácsi döntést, az uniós partnerek
ideiglenesen visszaállíthatják a határellenőrzést a belső határokon. Többek között ezt
tartalmazza az európai határ- és parti őrség felállításáról szóló javaslatról a három
intézmény által szerdára virradóra elért megállapodás.
Megállapodásra jutott szerdára virradóra a három uniós intézmény (a Tanács, a Parlament és a
Bizottság) az európai határ- és parti őrség felállítására vonatkozó bizottsági javaslatról. Az EP
júliusi plenáris ülésén szavaz a jogszabályról, amelyet követően már a nyár derekán végre is lehet
hajtani a benne foglalt intézkedések zömét.
A megállapodás értelmében saját határaik mindennapos ellenőrzése továbbra is a tagállamok
hatásköre marad, de ha egyikük a külső határellenőrzés hiányosságai miatt veszélybe sodorja az
egész schengeni együttműködést, akkor tanácsi döntéssel a megfelelő személyi állománnyal és
eszközökkel felszerelt európai határ- és parti őrség a segítségükre siet. Ha azonban valamilyen
oknál fogva elutasítják ezt a segítségnyújtást, akkor a többi tagállam a schengeni határkódex 29-ik
cikkének aktiválásával ideiglenesen visszaállíthatja az ellenőrzést a belső határokon.
Arról tehát nincs szó a végleges megállapodásban, hogy a többi tagállam és főleg az Európai
Bizottság akár egy tagállam ellenállásának dacára is a helyszínre küldhessen egy többnemzetiségű
határőrséget, helyreállítva az ellenőrzést a külső határokon.
„Lélegzetelállító tempóban állapodtunk meg a holland elnökséggel erről a kompromisszumról. Ezzel
a rendelettel hatásosabbá, hatékonyabbá és elszámoltathatóbbá tettük az európai határ- és parti
őrség ügynökséget. Mivel egy lánc olyan erős, mint a leggyengébbik láncszeme, ezért bevezettük
azt a koncepciót, miszerint az EU külső határainak biztonsága valamennyi tagállam közös,
megosztott felelőssége” – jelentette ki Artis Pabriks, lett néppárti képviselő, a parlamenti jelentés
szerzője.
Az Európai Bizottság közleménye szerint a Frontexből kinövő európai határ- és parti őrség a
hiányzó láncszemet pótolja az európai külső határok megerősítésében.
Az európai határ- és parti őrség egy hibrid képződmény lesz, aminek keretében a hatásköreiben és
eszközeiben megerősített Frontex fog együttműködni a tagállamok hatóságaival.
„A rendelet biztosítani fogja az EU külső határainak biztonságát és jobb igazgatását. Ez nem egy
csodaszer, ami képes a migrációs válság megoldására, vagy a schengeni térségbe vetett bizalom
helyreállítására, de egy nagyon fontos első lépés ebbe az irányba” – szögezte le az európai
parlamenti jelentéstevő.
A megállapodás értelmében úgynevezett összekötő tisztek fogják nyomon követni a helyzet
alakulását a külső határokkal rendelkező összes uniós tagállamban. Minden egyes összekötő tiszt
négy földrajzilag közeli országban tevékenykedik majd a Frontex átalakulásával létrejövő
ügynökség és az érintett tagállam közötti jobb együttműködés biztosítása érdekében.
Az ügynökségnek így lehetősége lesz arra, hogy beazonosítsa a problémákat és beavatkozzon azok
megoldása érdekében, mielőtt még nem túl késő. A tagállamoknak az ügynökség részére
kötelezően biztosítaniuk kell egy 1500 fős készenléti erőt és a szükséges technikát, amelyet az
bármikor, legfeljebb tíz nappal a műveleti terv elfogadása után igénybe vehet és mozgósíthat.
Az egyezség a jelenleginél nagyobb szerepet biztosít az ügynökségnek a kiutasított migránsok
származási országba való visszaküldésében. A Frontex + azonban csak a tagállami szinten hozott
döntések végrehajtásában segédkezhet, és nem fog szerepet vállalni EU-n kívüli országok között
lebonyolítandó visszaküldésekben.

Az Európai Parlament is nagyobb beleszólást vívott ki magának a rendszer működtetésében. Így a
képviselők rendszeres tájékoztatást kapnak majd, és hozzáférhetnek majd információkhoz. Az EPnek a leendő ügynökség igazgatójának kiválasztásának folyamatába is nagyobb beleszólása lesz.
A tagállamokat képviselő Tanács szerdán már jóvá is hagyta az EP-vel kötött alkut, amelyről június
27-I ülésén szavaz a Parlament állampolgári jogi szakbizottsága, mielőtt az EP július eleji
plenárisán végszavazna a rendeletről.

Brüsszel, 2016. június 22.

Dühös kisrészvényesek a Volkswagennél
A dízelbotrány uralja a Volkswagen éves közgyűlését Hannoverben. A részvényesek
szerdán találkoztak először, amióta kiderült, hogy a német autógyár meghamisította a
károsanyag-kibocsátási adatokat.
Ráadásul a napokban a konszern több korábbi vezetője ellen ügyészségi vizsgálat indult, mert a
gyanú szerint trükköztek a tőzsdén, és későn informálták a befektetőket. Ez is csak még tovább
szította a kisrészvényesek indulatait.
A közgyűlés legelső felszólalója egyenesen a menedzsment szemébe vágta, idézzük: „hazudtak
nekünk és becsaptak bennünket, anélkül hogy elpirultak volna”.
Sokan fölvetik a felügyelő bizottság elnökének, Hans Peter Pötsch-nek a felelősségét is, és a
lemondását követelik. Pötsch 10 éve dolgozik vezető beosztásokban a Volkswagennél, és nehéz
elképzelni, hogy fogalma sem lett volna a sajtóhírek szerint 2008 óta tartó manipulációkról.

Brüsszel, 2016. június 21.

Dagad a dízelbotrány, új gyanúsítások jöhetnek a VW-nél
Tovább gyűrűzik a Volkswagen dízelbotránya.
Az ügyészséghez fordult a német szövetségi pénzügyi felügyelet, a Bafin (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht), mondván a konszern korábbi teljes igazgatótanácsa részese volt a
csalásnak. Hétfőn már vizsgálatot indítottak a volt vezérigazgató, Martin Winterkorn és egy
munkatársa ellen, piaci manipulációk gyanújával.
A gyártó tavaly szeptemberben ismerte el, hogy meghamisította a károsanyag-kibocsátási
adatokat.
Német lapértesülések szerint a Volkswagennél már 2008 óta használták a megtévesztő szoftvert,
és sokkal többen tudtak a csalásról, mint ahogy a botrány kitörésekor állították.
A braunschweigi ügyészségen nem árulták el, hogy pillanatnyilag hány embert gyanúsítanak.
Az igazgatóságnak egyébként tagja volt a jelenlegi vezérigazgató, Matthias Müller is,
előléptetéséig a Porsche főnöke volt a cégcsoporton belül.

Brüsszel, 2016. június 20.

A migrációs válság számokban: menekültek és menedékjogi kérelmek az
EU-ban

Infografika a menekültek és menedékkérők számáról az EU-ban

Június 20-a a menekültek világnapja. Ezt a napot azoknak szenteljük, akik az életben
maradásuk érdekében el kellett, hogy hagyják otthonukat és a háborúval, vagy
szegénységgel sújtott hazájukat. 2015-ben csak a Földközi-tengeren keresztül mintegy 1
015 078 ember érkezett az EU területére, közülük 3 771 tűnt el, vagy veszítette életét,
32%-uk gyermek. Interaktív infografikánkon bemutatjuk, hogyan alakult a menekültek
és a menedékjogi kérelmek száma az EU tagállamaiban 2010 és 2015 között.

A menedékkérők száma 2015-ben 1 321 600 volt az EU tagállamaiban, a legtöbben Szíriából
érkeztek.
Ki számít menedékkérőnek?
Menedékkérő az a külföldi, aki menedékjogi kérelmet nyújtott be, mert hazájában üldözték,
kínozták, vagy veszély fenyegeti az életét, de ügyében nem született még jogerős döntés.
Ki számít menekültnek?
A menekült olyan külföldi, akinek el kellett hagynia hazáját, mert ott politikai nézetei, származása,
vallása, vagy egy bizonyos társadalmi csoporthoz való tartozása miatt üldözték, vagy veszélyben
volt az élete. Nemzetközi védelemre szorul és ezt a befogadó ország jogerősen elismerte.
Az ENSZ menekültügyi szervezete, az UNHCR szerint a nemzetközi jog egyik alapvető elve, hogy a
menekülteket nem lehet kiutasítani, vagy visszaküldeni a származási országukba, ha ott az
életüket, vagy szabadságukat veszély fenyegeti.

A menekültválság számokban
Infografikánkon bemutatjuk, hogyan alakult a menekültek és a menedékjogi kérelmek száma az EU
tagállamaiban 2010 és 2015 között. Magyarországon 2010-ben 2 095 menedékkérő volt, míg
2015-re ez a szám 177 135-re nőtt.

Brüsszel, 2016. június 17.

A Microsoft belép a legális marihuána piacára
A Microsoft megállapodott egy másik szoftvergyártóval, a KIND Financial-lel egy olyan szoftver
fejlesztéséról, amelyik segít a legális kannabisz útját követni, hogy az ne a feketepiacon kössön ki.
Az internetes óriáscég az első nagyvállalat, amelyik a tabukat figyelmen kívül hagyva megjelenik
ezen a piacon.
Bár az amerikai államok egymás után legalizálják a marihuána használatát, az szövetségi szinten
még mindig tiltottnak számít. A legális kannabisz piaca azonban becslések szerint idén így is 6,7
milliárd dollárra nőhet.
A Microsoft részvényei emelkedtek a hírre.

Brüsszel, 2016. június 17.

Amikor a nép visszaköveteli a demokráciát
Albert Ogien szociológus, a francia tudományos kutatóintézet vezető kutatója
Euronews: – Franciaországon és Spanyolországon túl is találunk példákat állampolgári
mozgalmakra Európán belül. Beindult valami?
Albert Ogien – Tény, hogy a hagyományos pártrendszer, a képviseleti demokrácia rendszere, a
második világháborút követő 70 éves viszonylagos nyugalomban, mondhatni, kissé
berozsdásodott. Az állampolgárok nem feltétlenül ismerik fel, hogy a kormányaik milyen irányba
vezetik őket. Ez manapság nagyon nagyon általános Európában. Aztán vannak olyan példák, hogy
a rossz képviseleti rendszerrel szembeni ellenérzés új pártok megalakulásához vezet, ilyen a
spanyol Podemos, a görög Sziriza, vagy az olasz 5 Csillag Mozgalom.
Euronews: – A Talpon egész éjjel miért nem vonz annyi embert mint a Podemos annak idején?
Gyengül a mozgalom támogatottsága?
Albert Ogien – Az már eleve meglepő volt, hogy létezhet egy olyan út is, amelyben a részvevők
létszáma messze elmarad a hatalmas tömegtüntetéseken megszokott emberszámtól. Nos, amitől
elég nehéz ezt a mozgalmat értékelni az az, hogy itt inkább spontán módon
összeverbuválódó/alakuló kisebb gyülekezetekről van szó. Az egyszerre több szálon futó
kezdeményezések azonban világosan mutatják, hogy a francia polgárok részt akarnak venni a
politikában. A Talpon egész éjjel mozgalom nem akkor született meg, amikor az emberek
elfoglalták a Köztársaság teret, így azzal sem szűnik meg, ha már senki sem marad ott. Azok, akik
eddig is aktívan részt vettek a különböző eseményeken, megmozdulásokon, folytatják majd, amit
most elkezdtek. Szóval, ha maga a mozgalom a sajtó számára látható módon esetleg már nem is

fog létezni, az nem jelenti azt, hogy a politikai változást sürgető emberek nem fognak továbbra is
ezért dolgozni.

Brüsszel, 2016. június 17.

Több mint 800 millió eurót kapunk közlekedésfejlesztésre
Több mint 800 millió eurót kap 16 magyar projekt a közlekedési infrastruktúrák
fejlesztésére az erre a célra létrehozott külön uniós alapból. Brüsszelben pénteken
hozták nyilvánosságra annak a 195 beruházásnak a listáját, amit a második pályázati
körben összesen 6,7 milliárd euróval támogat az EU.
Uniós szinten 6,7 milliárd eurónyi, Magyarországnak ebből 809,6 millió eurónyi támogatást hagyott
jóvá az Európai Bizottság közlekedési infrastruktúrák fejlesztésére az Európai Hálózatfinanszírozási
Eszközből (CEF).
A 6,7 milliárd euróból uniós szinten 195 közlekedési infrastrutúra-fejlesztési projektet
finanszíroznak majd, amelyek végleges költségvetése további köz- és magánforrások
mozgósításának köszönhetően becslések szerint elérheti a 9,6 milliárd eurót. A jóváhagyott
források közel 85 százaléka az úgynevezett kohéziós országokba irányul majd.
A Magyarországnak jóváhagyott 809,6 millió euróból 16 magyar közlekedési projekt
finanszírozására futja majd. A sorrendben második pályázati felhívásra a magyar hatóságok 23
érvényes projektjavaslatot nyújtottak be 1,2 milliárd eurós támogatásra a CEF-ből. Közülük
választottak ki 16-ot. A támogatás túlnyomó részét (775,6 millió eurót) a törzshálózati közlekedési
folyosók fejlesztésére fordítják.
A CEF büdzséjéből pénzügyi támogatásban részesülő projektek közé tartozik a Százhalombatta és
Pusztaszabolcs közötti 42 kilométer hosszú vasúti pálya felújítása; az európai vasúti forgalom
irányítási rendszer magyarországi telepítése; az M1-es autópályát Pozsonnyal összekötő
gyorsforgalmi út megépítése; az M70-es gyorsforgalmi út Letenye és a szlovén határ közötti
szakaszának megépítése; a budapesti déli vasúti összekötő híd felújítása; a komáromi dunai kikötő
fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése; a Budapest-Rákos-Hatvan
közötti vasúti szakasz továbbfejlesztése; a magyar belvízi hajózási információs rendszer
modernizálása; a Hegyeshalom és Rajka közötti vasúti pályaszakasz felújítása; 35 mozdony
európai vasúti forgalmi irányítási rendszerrel való ellátása; a CNG tiszta üzemanyag állomás
létesítése; egy rögzített LNG újratöltő állomás létesítése a csepeli szabadkikötőben; a
forgalomirányításhoz használt Crocodile 2.0 adatforgalmi rendszer kiépítése; a budapesti
szabadkikötőhöz kapcsolódó vasúti összeköttetés fejlesztése; CoRISMA (határokon átnyúló folyami
közlekedési információs rendszer Szerbia és Magyarország között); és a SESAR telepítő program
végrehajtása.
Mint Violeta Bulc közlekedési biztos rámutatott, hamarosan lesz harmadik pályázati kiírás is, így
elvileg további magyar projektek is hozzájuthatnak pénzhez a CEF-ből.

Brüsszel, 2016. június 17.

Vissza akarják venni a gyeplőt – polgári mozgalmak Európában

Spanyolországban, Görögországban, Franciaországban az emberek egyaránt azt követelik, hogy
választott képviselőik számonkérhetőek legyenek, a pártok álljanak le a hatalomért való
civakodással, és kezdjenek már el végre törődni a polgárokkal.
Az Insiders stábja igyekezett kideríteni, mi motiválta emberek ezreit, hogy felkeljenek, és vajon
elérték-e, hogy meghallják szavukat.
Spanyolországban már ismerjük a történet végét: 5 év alatt a Podemosnak – az erős parlamenti
jelenléten túl – 6 nagyvárosban is sikerült megszereznie a polgármesteri széket, köztük
Barcelonában és Madridban. A spanyol főváros élére ráadásul egy 72 éves nyugdíjas bírónő,
Manuela Carmena került. A kedves nagymama imázsa mögött egy félelmetesen hatékony politikus
búvik meg: egy év alatt csaknem 20 százalékkal csökkentette a város adósságállományát és
leállította az önkormányzati lakásokban élők kilakoltatását. Ma ő a spanyol új baloldal egyik
vezéralakja.
De mi van Franciaországgal és a Talpon egész éjjel mozgalommal, amely csak március végén
alakult, de egyre hangosabban hallatja a szavát? A spanyol példa ragadós? Mit akarnak valójában a
francia polgári aktivisták? És mit fognak elérni?
Annyi bizonyos, hogy a civilek visszakövetelik maguknak a hatalmat. Adásunkban az állampolgári
mozgalmak létrejöttével és szerepével foglalkozunk.

Brüsszel, 2016. június 15.

Gazdák vs. szupermarketek: az EP nagyobb védelmet kér a termelőknek
Szupermarketek a gazdák ellen: az EU-nak kell bíráskodnia
Egyre nehezebb termelőként megélni Európában. Mivel a nagy áruházláncok és
szupermarketek diktálják a feltételeket, a gazdák sokszor csak alacsonyabb áron tudják
eladni a termékeiket, mint amennyibe az előállításuk került. Az EP június 7-én
állásfoglalást fogadott el arról, hogyan lehetne változtatni ezen és több támogatást adni
a gazdáknak, most pedig a Bizottságon a sor, hogy előálljon egy javaslattal. Videónkban
Edward Czesak (konzervatív-reformer, lengyel) beszél a problémáról.
„A kiszállított termékek késedelmes kifizetése, az eladók kényszerítése, hogy viseljék a különböző
promóciók terheit, vagy az áruk szállításának és raktározásának költségeit” - sorolja Edward
Czesak témafelelős, hogy milyen úton-módon használják ki a szupermarketek a termelőket.
A Parlament június 7-én elfogadott állásfoglalásában arra kérte a Bizottságot, hogy álljon elő egy
javaslattal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen a termelők megélhetése és a megfelelő
árukínálat biztosítása érdekében.
Az EP-képviselők szerint ugyanis a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok főként a termelőket
sújtják, hiszen gyakran kénytelenek veszteségesen értékesíteni áruikat - például nagy áruházi
leértékelések alkalmával. Ez ugyanakkor a választékot is korlátozza, ezért végső soron a
fogyasztók is rosszul járnak.
Az állásfoglalás kimondja, hogy az önkéntes és önszabályozó rendszerek eddig kevés eredményt
hoztak. Az EP-képviselők szerint Uniós keretjogszabályok kellenek a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatok visszaszorítására annak érdekében, hogy a termelők és a fogyasztók is
profitálhassanak a fair viszonyokból.

Brüsszel, 2016. június 15.

Schaldemose: Ne tartalmazzanak az egészségre vonatkozó állítást az
Egészségre vonatkozó állítások az energiaitalokon?
Az Európai Bizottság egy új javaslata feltüntetné a koffein jótékony, a koncentrációt
javító hatását az energiaitalok és más koffeintartalmú cukros üdítők címkéjén. A
környezetvédelmi szakbizottság szerdán szavaz a kezdeményezést elutasító javaslatáról,
mert az EP-képviselők szerint ennek káros egészségügyi hatása lehet a gyermekekre és
tinédzserekre, akik közül sokan fogyasztanak energiaitalt. Videónkban Christel
Schaldemose (szocialista, dán) témafelelőst kérdeztük a részletekről.

Az Európai Unió 2006 óta szabályozza, hogy fel lehessen tüntetni a termék címkéjén, ha az adott
élelmiszer jótékony hatással van az egészségre, például immunerősítő hatása van, vagy segíti a
fogyást.
Az Európai Bizottság mostani javaslatában engedélyezné, hogy a koffein áldásos, a koncentrációt
javító hatását fel lehessen tüntetni az energiaitalok és cukros üdítők címkéjén.
Az EP környezetvédelmi szakbizottsága szerdán a Bizottság kezdeményezését elutasító javaslatáról
szavaz. Az energiaitalok főként a tinédzserek körében népszerűek, és az EP-képviselők szerint már
számos kutatás szól a káros hatásukról, például alvási problémákat, fejfájást, vagy viselkedési
zavarokat okozhatnak. Az ilyen italoknak emellett általában magas a cukortartalma, amely szintén
nem tesz jót a fejlődő szervezetnek.
Christel Schaldemose (szocialista, dán) témafelelős elmondta: „Nem akarjuk betiltani az
energiaitalok fogyasztását, de nem mondanánk például olyat, hogy a gyerekek ennek
köszönhetően jobban teljesítenek az iskolában”.
„Nem azt mondjuk, hogy a felnőttek ne igyanak kávét, vagy energiaitalt. De nem szeretnénk
megadni a segítséget a cégeknek, hogy még több pénzt keressenek egy olyan állítással, ami
szerintünk nem jó a gyerekeknek” - mondta az EP-képviselő.

Brüsszel, 2016. június 14.

Energiafogyasztás: egyszerűsítené az elektromos készülékek
energiacímkéit az EU

Mire elegendő egy kilowattóra?
Könnyen meglátszik az áramszámlánkon, ha ügyesen használjuk az energiát az
otthonunkban. A legtöbb háztartási készüléken címke tájékoztat az adott termék,
például tévé, sütő, lámpa, vagy porszívó fogyasztásáról és energiatakarékossági
szintjéről. Az EP egységesítené, és könnyebben beazonosíthatóvá tenné az elektromos
készülékek energiacímkéit, hogy tovább egyszerűsítsék a vásárlást. Infografikánkon
bemutatjuk, hogyan alakul az energia ára a tagállamokban és mire elég egy kilowattóra.

Az energiahatékonyságot az eredmény és a befektetett energia aránya határozza meg. Akkor
járunk jól, ha ugyanannyi energiát kevesebb energiaforrásból lehet előállítani, vagy ha ugyanannyi
energiaforrásból nagyobb energiamennyiség termelhető.
Az energiacímkék első jelölési rendszerét 1994-ben vezették be, 1995-ben lépett életbe. A skála Atól G-ig terjedt, amelyen a G a legkevésbé hatékony, az A pedig a leghatékonyabb
energiafogyasztást jelezte.
Később a skálát kiterjesztették az A+++ besorolásig, hogy tükrözze az energiahatékonyság terén
elért eredményeket. Ez azonban kevésbé ösztönzi a fogyasztókat, hogy minél kedvezőbb
besorolású készüléket vegyenek, hiszen a termékek többsége már eleve az A+, vagy magasabb
osztályba esik.
A Bizottság ezért azt javasolja, hogy állítsák vissza az eredeti A–G skálát és fektessék le a
kategóriákba sorolás szabályait úgy, hogy a technológia fejlődésével ne kelljen majd új osztályokat
létrehozni. A javaslat emellett létrehozna egy digitális termékadatbázist is.
Az ipari szakbizottság kedden szavazott a jelentéstervezetről, amely mintegy 40 módosítást ajánl a
Bizottság eredeti javaslatához. A témafelelős Dario Tamburrano (EFDD, olasz).

Brüsszel, 2016. június 12.

Megérkeztek Brüsszelbe az első aszfaltszámlák
A magyar hatóságok múlt héten elküldték Brüsszelnek az első új kifizetési kérelmeket az
aszfaltügyben zárolt kifizetési keret terhére. A Bizottság azonban a jelek szerint csak az
összes elszámolás benyújtása után vonja vissza a kifizetések felfüggesztéséről szóló
határozatot.
Fontos fejlemény történt múlt szerdán a rétestésztaként húzódó „aszfalt saga-ban”, amikor a
magyar hatóságok új, immár a pénzügyi korrekcióval kiigazított számlákat (kifizetési kérelmeket)
nyújtottak be az Európai Bizottsághoz. Bár a számlák összegéről nincs közelebbi információnk,
nyilvánvaló, hogy nem a teljes összegről van szó. Márpedig úgy tűnik, hogy a pénzcsapok
újranyitásának az az előfeltétele, hogy az aszfaltügy lezárásához szükséges valamennyi hivatalos
dokumentáció és számla megérkezzen Brüsszelbe.
Az Európai Bizottságnál jelenleg 573 millió euró kifizetetlen számla halmozódott fel amiatt, hogy az
intézmény az uniós közbeszerzési szabályok megszegése miatt előbb 2013 végén megszakította,
majd később felfüggesztette a közútfejlesztésekkel kapcsolatos kifizetéseket (a zárlat összesen hét
regionális operatív programot és a közlekedési operatív programot érintette). Mivel a magyar
hatóságok a vita miatt egy ideje nem küldtek ki új számlákat Brüsszelbe, a végleges összeg
vélhetően jóval nagyobb az 573 milliónál. Ennek azonban csak a pénzügyi büntetéssel csökkentett

részét kapja majd meg a magyar kincstár, miután a pénzügyi korrekcióról kötött megállapodással
összhangban magyar részről megtették a kifogásolt projekteknél a szükséges kiigazításokat.
Ennek a teljes dokumentációját és a kifizetési kérelmeket várják (utóbbit egy összegben) az
Európai Bizottságnál, mielőtt meghoznák a felfüggesztő határozat visszavonásáról szóló döntést.
Ha egyszer ez megvan, akkor kerülhet sor az összeg átutalására.
Jelenleg 840 millió euró kifizetést tart vissza különböző szabálytalanságok miatt hazánknak a
2007-2013-as pénzügyi keret terhére az Európai Bizottság. Ebből 573 millió euróval részesedik az
aszfaltügy. A szociális infrastruktúra programból 121 millió euró, a szociális megújulási operatív
programból (ide tartozik az Öveges-program is) pedig 146 millió euró áll felfüggesztés alatt.

Brüsszel, 2016. június 9.

Költözik az EU-ban? A képviselők megszavazták, hogy papírjait
mindenhol elfogadják

Az EP ma megszavazta az EU-s állampolgárok szabad mozgását elősegítő új szabályokat,
amelyek olyan iratoknál, mint a születési, házassági anyakönyvi kivonat az EU-n belül
megkönnyítik az eredetiség igazolását. Az új rendelkezések nyomán, hogy ne kelljen
mindent lefordítani, többnyelvű Uniós nyomtatványokat kell csatolni az okmányokhoz. A
képviselők a tanácsi és parlamenti tárgyalók közötti informális megállapodást
szentesítették.

"Több mint 14 millió uniós állampolgár él más EU-s országban, akik rettentő bonyolult
procedúrákba ütköznek, ha házasodni akarnak, az apaságukat, anyaságukat akarják bizonyítani
vagy az erkölcsi bizonyítványukat elfogadtatni. A mai szavazással eltöröltük a költséges és fárasztó
hitelesítést és bevezettük a többnyelvű uniós nyomtatványokat - ez az első lépés egy hosszú
folyamatban, amelynek a végén egységes uniós dokumentumok állnak" - mondta Mady Delvaux
(S&D, Luxemburg) jelentéstevő.
Az új szabályok csökkentik a bürokráciát; nem kell például hitelesíteni majd olyan
dokumentumokat, mint a személyi iratok, az állampolgársággal vagy szülői státusszal kapcsolatos
okmányok. A képviselők és a Tanács megegyezett abban, hogy a könnyítések körébe bevegyék a
házasságkötéshez, a regisztrált élettársi kapcsolathoz szükséges iratokat. A jövőben minden
további hitelesítési eljárás nélkül elfogadják az erkölcsi bizonyítványokat más tagállamokban.
Új, többnyelvű nyomtatványok
Hogy bizonyos közokiratokat ne kelljen lefordítani, a beadandó dokumentumokhoz új, többnyelvű
Uniós nyomtatványokat lehet majd csatolni. Ebbe a körbe tartoznak a születési és halálozási
anyakönyvi kivonatok, házassággal, regisztrált viszonnyal kapcsolatos iratok, lakhatásra vonatkozó
iratok és az erkölcsi bizonyítványok. A többnyelvű okmányok révén a polgárok időt és pénzt
spórolnak.
Tájékoztatni kell a polgárokat
Hogy az Uniós állampolgárok értesüljenek az egyszerűsített eljárásokról és többnyelvű
nyomtatványokról, a képviselők a Bizottság és a tagállamok feladatává tették, hogy honlapjaikon
és az e-igazságszolgáltatási portálon közzétegyék ezeket az információkat.

Két év után felülvizsgálat - az új szabályok kiterjesztése?
A képviselők a szövegbe illesztettek egy rendelkezést, amelynek értelmében az új szabályokat két
év után ki lehet terjeszteni a vállalatok jogi helyzetével és képviseletével kapcsolatos
dokumentumokra, diplomákra és más végzettséggel kapcsolatos okmányokra, a fogyatékossággal
kapcsolatos iratokra. Két év után azt is meg kell vizsgálni, hogy a többnyelvű nyomtatványok
beváltak-e.
Következő lépések
A rendelet nemsokára megjelenik az EU hivatalos lapjában és 2019-ig fokozatosan lép hatályba.
Háttér
A rendeletjavaslat olyan közokiratokra alkalmazandó, amelyek elsődleges rendeltetése az alábbiak:
születés, életben lét, haláleset, név, házasságkötés (beleértve a házasságkötési képességet és a
családi állapotot), a házasság felbontása, különválás vagy a házasság érvénytelenítése, bejegyzett
élettársi kapcsolat (beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a
bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggő jogállást), a bejegyzett élettársi kapcsolat
megszüntetése, a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők különválása vagy a bejegyzett élettársi
kapcsolat érvénytelenítése, anyaság és/vagy apaság, örökbefogadás, lakóhely és/vagy tartózkodási
hely, illetve állampolgárság. A rendeletjavaslat hatálya kiterjed a valamely személy részére az
állampolgársága szerinti tagállam által kiállított, az illető büntetlen előéletét igazoló közokiratokra
is.
A rendeletjavaslat továbbá azokra a közokiratokra is alkalmazandó, amelyeknek bemutatását
megkövetelhetik az állampolgárságuktól eltérő tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező uniós
polgároktól, amennyiben utóbbiak a vonatkozó uniós szabályozással összhangban az európai
parlamenti választásokon vagy a helyhatósági választásokon aktív és/vagy passzív választójogukat
abban a tagállamban kívánják gyakorolni, ahol tartózkodási hellyel rendelkeznek.
A rendeletjavaslat a közokiratokhoz fordítási segédletként csatolandó többnyelvű
formanyomtatványokat állapít meg a születés, az életben lét, a haláleset, a házasságkötés
(beleértve a házasságkötési képességet és a családi állapotot), a bejegyzett élettársi kapcsolat
(beleértve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének képességét és a bejegyzett élettársi
kapcsolattal összefüggő jogállást), a lakóhely és/vagy a tartózkodási hely, továbbá a büntetlen
előélet tekintetében.
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Az EP elítéli a Bizottság késlekedését
Állásfoglalásában az EP elítélte, hogy a Bizottság késik a Környezetvédelmi
Világszervezet és a WHO által globális fenyegetésként jellemzett hormonháztartást
megzavaró anyagok azonosításához és csökkentéséhez szükséges tudományos
kritériumok publikálásával. A képviselők szerint Uniós jogot sért, hogy a Bizottság három
éve nem hozza nyilvánosságra a kritériumokat.
A képviselők nem csak azért ítélik el a Bizottságot, mert az elmulasztotta elfogadni a tudományos
kritériumokat, hanem azért is, mert nem tesz eleget az Uniós Szerződésekben lefektetett
kötelezettségeinek - mondja ki az 593 igen szavazattal 57 ellenében, 19 tartózkodás mellett
elfogadott állásfoglalás.

Az Európai Bíróság 2015. decemberi ítéletében az Uniós jog megsértése miatt elmarasztalta a
Bizottságot, mivel az elmulasztotta nyilvánosságra hozni a tudományos kritériumokat. A képviselők
többször követelték, hogy az EU lépjen fel határozottan az ilyen anyagok betiltása kapcsán.
A képviselők szerint már három éve elkészült a kritériumokra vonatkozó javaslat, de azt nem
hozták nyilvánosságra, mivel a Bizottság inkább egy olyan hatásvizsgálatot indított, amelyre a
Bíróság szerint az uniós jog értelmében nem volt szükség és az nem is volt megfelelő egy
tudományos kérdés eldöntésére.
Az EP ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a Bizottság még a nyár kezdete előtt javaslatot kíván
benyújtani a hormonháztartást zavaró tulajdonságok tudományos kritériumainak meghatározására.
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Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok - támogatni kell a termelőket
A forgalomnövelésként, veszteséggel értékesített élelimiszerek miatt a termelők nem járhatnak
rosszul – mondják a képviselők.
Álljon elő a Bizottság a termelők tisztes megélhetése és a megfelelő árukínálat
biztosítása érdekében a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni javaslattal - áll
egy kedden elfogadott állásfoglalásban. Az egyik cél a gyártók, szállítók és forgalmazók
közötti fair és átlátható kapcsolatok előmozdítása, de a tisztességes kereskedelem
csökkentené a túltermelést és élelmiszer-pocsékolást is.
"Az eddigi kezdeményezések nem voltak hatékonyak, ezért állunk elő új javaslatokkal. Az
úgynevezett félelmi tényező csökkentése érdekében javítani kell a beszállítók és szuper- és
hipermarketek közti kapcsolatot. Felszólítjuk a Bizottságot, hogy tervezzen új eszközöket a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására. Egyenlő jogokat kell biztosítani az
élelmiszerellátási lánc minden tagjának" - mondta Edward Czesak (ECR, Lengyelország)
jelentéstevő.
Sürgősen tenni kell a jövedelem és az erőviszonyok tekintetében az élelmiszer-ellátási láncon belül
fennálló egyenlőtlenségek ellen - mondják a képviselők a 600 igen szavazattal 48 ellenében 24
tartózkodás mellett elfogadott szövegben. Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy az előállítási költség
alatti értékesítés, és az, hogy a nagy forgalmat bonyolító kiskereskedők veszteséggel értékesített,
forgalomnövelő termékként használják az alapvető mezőgazdasági élelmiszereket – például a
tejtermékeket, a gyümölcsöket és a zöldségeket – veszélyt jelent az ilyen cikkek hosszú távú,
fenntartható uniós termelésére.
A termelők és a kkv-k különösen kiszolgáltatottak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal
szemben. Gyakran kénytelenek veszteségesen értékesíteni áruikat - például nagy áruházi
leértékelések alkalmával. A fogyasztók szintén rosszul járnak, hiszen ez a jelenség korlátozza a
választékot, illetve új és innovatív termékekhez való hozzáférésüket, mondják a képviselők.
Szigorú jogalkalmazás a beszállítói "félelmi tényező" ellen
A képviselők azt is hangsúlyozzák, hogy az önkéntes és önszabályozó rendszerek eddig kevés
eredménnyel jártak. Ennek oka a megfelelő érvényesítés hiánya, a mezőgazdasági termelők
alulreprezentáltsága, az érintett felek közötti összeférhetetlenség és az olyan vitarendezési
mechanizmusok, amelyek nem veszik figyelembe a beszállítók „félelmi tényezőjét” és amelyeket
nem a teljes élelmiszer-ellátási láncra alkalmaznak. Uniós keretjogszabályok kellenek a
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok visszaszorítására és annak biztosítására, hogy a termelők
és a fogyasztók is profitálnak a fair viszonyokból - teszik hozzá.

Az EP szerint a hatékony végrehajtási mechanizmusok kiegészítéseként elő kell mozdítani az
ellátásilánc-kezdeményezést és más nemzeti és uniós önkéntes rendszereket, mindezt úgy, hogy a
panaszokat névtelenül lehessen benyújtani, a szankcióknak visszatartó ereje legyen és a
mechanizmus uniós szinten legyen összehangolva. A Parlament azt szeretné, ha a termelők és
kereskedők (többek között a mezőgazdasági termelők szervezetei) részt vennének az ilyen
kezdeményezésekben.
Háttér
Leggyakoribb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok: késedelmes kifizetések, a piaci hozzáférés
korlátozása, a szerződési feltételek egyoldalú vagy visszamenőleges megváltoztatása, a szerződés
váratlan és indokolatlan felbontása, az üzleti kockázatok tisztességtelen áthárítása, a szállítási és
raktározási költségek felszámolása a beszállítóknak.
Léteznek Uniós jogszabályok az üzleti vállalkozások és fogyasztók közötti viszonyban felmerülő
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen (2005/29-es EK irányelv), de nincsenek ilyen
szabályok a mezőgazdasági kereskedelmi lánc szereplői kapcsán. A versenyre vonatkozó szabályok
is csak részben fedik le a területet.
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Tovább tart a kötélhúzás a vitatott gyomirtóról
A tagállami szakértők hétfői szavazásán nem jött össze a minősített többség az Európai
Bizottságnak arról a javaslatáról, ami korlátozott időre, 18 hónapra meghosszabbította
volna a növényvédő szereknél használt glifozát engedélyezését, amíg az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) elvégzi tudományos vizsgálatát.

Többedik alkalomra sem sikerült zöldágra vergődniük az EU-tagállamok szakértőinek a gyomirtó
szerek elkészítéséhez használt glifozát hatóanyag július 1-jén lejáró engedélyének
meghosszabbításáról vagy visszavonásáról. A tagállamok szakértői hétfőn délelőtti szavazásán
ezúttal sem jött össze az a minősített többségi szavazatarány, ami jóváhagyta volna az Európai
Bizottság néhány napja előterjesztett javaslatát.
Brüsszel a tagállamok elbizonytalanodása és a glifozát állítólagos rákkeltő hatásáról szóló
információk hatására még a múlt héten úgy döntött, hogy csak korlátozott időre javasolja az
engedély megadását a hatószer EU-n belüli forgalomba hozatalára. A testület által javasolt idő 18
hónap volt, azzal a kiegészítéssel, hogy addigra elkészül az Európai Vegyi-anyag Ügynökség
(ECHA) tudományos elemzése a glifozát emberi szervezetre és környezetre gyakorolt hatásairól.
Az Európai Bizottság eredetileg 15 éves hosszabbítást támogatott, míg az Európai Parlament hét
éves időszakra szóló engedélyezés mellett tört lándzsát. A Bizottság a sikertelen szavazás után
megismételte, hogy a tagállamoknak vállalniuk kell a felelősséget és nem bújhatnak a testület háta
mögé. A biztosok kedden tartják szokásos heti ülésüket, amelyen Vytenis Andriukaitisz
egészségügyi biztos nyújt tájékoztatást a dosszié állásáról.
Az Európai Bizottság litván tagja már korábban felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy
amennyiben nem foglalnak állást, úgy július 1-jén megszűnik a glifozát alkalmazására vonatkozó
engedély, és azt mindenhol ki kell vonni a forgalomból. Arra is emlékeztette a kormányokat, hogy
a hatóanyag uniós szintű jóváhagyása azt jelenti, hogy az országok a saját területükön
engedélyezhetik azt, de erre semmi sem kötelezi őket. Ha úgy látják jónak, akkor akár be is
tilthatják a használatát.

A Greenpeace szerint a hétfői szavazásból az a következtetés vonható le, hogy a tagállamok
szkeptikusan viszonyulnak a gyomirtó folytatólagos használatához. „A glifozát engedélyének
meghosszabbítása olyan, mint ha gázszivárgást éreznénk, de nem engednénk a helyiség kiürítését
és átvizsgálását. Ameddig nincs az EU egészére érvényes tilalom a glifozát használatára, egy olyan
világban fogunk továbbra is élni, ami egy valószínűleg rákot okozó gyomirtóban úszik” – jelentette
ki Franziska Achterberg, a környezetvédő szervezet európai élelmiszerpolitikai igazgatója.
„Továbbra is szent meggyőződésem, hogy a döntéseinket a tudományra és nem a politikai
meggyőződésre kell alapoznunk” – jelentette ki Vytenis Andriukaitisz még a bizottsági javaslat
előterjesztésekor. A Greenpeace viszont azzal vádolja Brüsszelt, hogy visszatérően a piacon tart
olyan veszélyes növényvédő-szereket, amelyeknek lejár a forgalmi engedélyük.
A glifozát rákkeltő hatásáról megoszlanak a tudományos vélemények. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) szakirányú szervezete, az IARC 2015 márciusában „a valószínűleg rákkeltő
anyagok osztályába” sorolta a hatószert, ami egy szerves sav. Az EU élelmiszerbiztonsági
hatósága, az EFSA viszont nem találta ártalmasnak az egészségre. Igaz, ők csak a glifozát
karcirogén kockázatát elemezték, míg a WHO a vegyületet és az azt tartalmazó termékeket is.
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Nem lehetne csak úgy betiltani az Ubert
A tagállamok csak legvégső esetben tilthatják be teljesen olyan közösségi gazdasági
üzleti modellek tevékenységét, mint amilyen az Uber vagy az Airbnb. Az ilyen
szolgáltatók és platformok ugyanakkor ugyanúgy kötelesek adót fizetni, mint más
hagyományos gazdasági szereplők. Az Európai Bizottság csütörtökön tette közzé jogi
iránymutatásait az állami hatóságok és a piaci szereplők számára, az egységes
értelmezés irányába tolva a rendkívül szerteágazó tagállami szabályozásokat.
Az Európai Bizottság csütörtökön iránymutatásokat tett közzé arról, hogyan kell értelmezni és
alkalmazni a létező uniós jogszabályokat az innovatív közösségi üzleti szolgáltatásokra. Brüsszel
reményei szerint az iránymutatások azonos irányba terelik majd a pillanatnyilag rendkívül eltérő
tagállami, sőt helyenként helyi szabályozásokat is, amelyek bizonytalanságba taszítják az új és a
hagyományos szolgáltatókat és a fogyasztókat is.
„Ha megengedjük a belső piac nemzeti és helyi határvonalak mentén történő szétszabdaltságát,
akkor azzal Európa egésze fog veszíteni. Ma jogi iránymutatásokat adunk a tagállami hatóságoknak
és a piaci szereplőknek ezeknek az új üzleti modelleknek a kiegyensúlyozott és fenntartható
fejlődése érdekében” – jelentette ki Elzbieta Bienkowska, az egységes piacért felelős uniós biztos.
Jyrki Katainen, a témáért felelős bizottsági alelnök pedig hangsúlyozta, Brüsszel új szabályok
elfogadása helyett a már meglévő uniós jogszabályok alkalmazásához nyújt jogi iránymutatásokat
az új üzleti modellek működéséhez. A három vonatkozó uniós jogszabály, a szolgáltatásokról szóló
irányelv, az elektronikus kereskedelemről szóló és a fogyasztóvédelmi direktíva.
Katainen külön is nyomatékosította, hogy az iránymutatásokat nem egyik vagy másik üzleti
tevékenységre, például az Uberre szabták, hanem a szektor egészére.
A Bizottság által adott iránymutatások értelmében az ilyen innovatív szolgáltatások nyújtóinak
működését kizárólag akkor lehet engedélyezéshez kötni, ha az intézkedés szigorúan közérdekű
célok elérését célozza. A közösségi gazdaságok, illetve az ilyenfajta tevékenységek kategorikus
tiltására csak a legvégső esetben kerülhet sor, és azt nem lehet már meglévő szolgáltatási
modellek megóvásának szándékával indokolni (praktikusan az Ubert nem lehet azon az alapon
betiltani a tagállamokban, hogy azzal a taxis szektort védjék).

A platformok működését sem lehet engedélyhez kötni, ha azok a fogyasztók és a tényleges
szolgáltatást nyújtók (közlekedési vagy szálláshely szolgáltatás) között közvetítenek. A
tagállamoknak az ilyen szolgáltatásokat időről-időre nyújtó magánszemélyek és a szolgáltatást
professzionális alapon nyújtók között is különbséget kell tenniük egy, a tevékenységre vonatkozó
küszöb meghatározásával.
A közösségi gazdaság szereplőinek az iránymutatások szerint ugyanúgy adót kell fizetniük, mint
más gazdasági szereplőknek. Ez vonatkozik a személyi jövedelemadóra, a társasági adóra és az
áfa-ra egyaránt. A szolgáltatóknak a biztonsági és szociális szabályokat is maradéktalanul be kell
tartaniuk a tisztességes piaci verseny biztosítása érdekében.
A Bizottság arra kéri a tagállamokat, hogy az iránymutatások fényében módosítsák jelenlegi
szabályaikat, illetve, ha ilyenek nincsenek, ezek figyelembevételével határozzák meg a jogi
kereteket.
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Nem lehet majd Brüsszel háta mögött gázszerződéseket kötni
Megszületett a közös tanácsi álláspont arról a javaslatról, ami lényegében az Európai
Bizottság előzetes jóváhagyásától teszi függővé az uniós tagállamok és harmadik
országok között kitárgyalt gázinfrastruktúra fejlesztési és gázvásárlási kormányközi
megállapodások aláírását.
A kezdeti ellenálláshoz képest meglehetősen rövid időn belül, négy hónap alatt létrejött a
Tanácsban a közös álláspont arról a jogszabályi javaslatról, ami tulajdonképpen az Európai
Bizottság előzetes jóváhagyásától teszi függővé az EU-tagállamok és harmadik országok közöttt
kitárgyalt gázinfrastruktúra és földgázvásárlási kormányközi megállapodások megkötését.
Magyarország, amely kezdetben a bizottsági megközelítés legharsányabb bírálói közé tartozott, a
hétfői luxembourgi miniszteri ülésen végül elfogadta a holland elnökség által előterjesztett közös
álláspont-tervezetet, ami néhány ponton felvizezte az eredeti javaslatot.
Ezek közül a legfontosabb, hogy a harmadik országokkal kötött kormányközi energiamegállapodások előzetes bizottsági normakontrollja (uniós szabályokkal való megegyezőségének
leellenőrzése) nem minden energiaszerződésre, hanem csak a gázinfrastruktúra fejlesztéséről és a
földgázvásárlásról szóló kormányközi megállapodásokra vonatkozik majd.
A tagállamok által jóváhagyott közös álláspont értelmében a tagállamoknak a
gázmegállapodásokról folyó tárgyalások megkezdése előtt tájékoztatniuk kell az Európai
Bizottságot, majd a megállapodás tervezetet még aláírása előtt előzetes jóváhagyásra meg kell
küldeniük Brüsszelnek. A Bizottság ezt követően elvégzi az uniós szabályokkal való megegyezőség
megállapítására irányuló vizsgálatot, és ha problémát talál, akkor ajánlással fordul a tagállamhoz.
A Bizottság véleménye ugyan jogilag nem lenne kötelező a kormányokra, de „a lehető legnagyobb
mértékben” figyelembe kellene venniük azt.
Mindez természetesen nem változtat azon a tényen, hogy Brüsszelnek utólag, az aláírást követően
úgyis jogában áll majd véleményezni a kormányközi megállapodást és „kötelezettségszegési
eljárás” indításának terhe mellett annak újratárgyalását kezdeményezni. Mivel ez az út nem csak
körülményes, de sok esetben járhatatlan is (lásd a Déli Áramlatról kötött kormányközi
megállapodások újratárgyalásának Moszkva által történt elutasítását), az előzetes (ex ante)
ellenőrzés révén a Bizottság éppen ezt a csapdát akarta kikerülni.

A másik lényeges módosítás a Bizottság eredeti javaslatán, hogy a szövegből teljesen törölték azt a
részt, ami a jogilag nem kötelező kormányközi megállapodásokra (például egyetértési
szándéknyilatkozatokra) is kiterjesztette volna az előzetes jóváhagyást. Ezt többek között
Németország, Franciaország és Olaszország (de hazánk is) ellenezte, mert túlságosan és
indokolatlanul korlátozónak és beavatkozónak tekintették.
Végül is ez a változtatás nyitotta meg az utat a közös álláspont elfogadása előtt, mert a három
említett nagy tagállammal mostanáig megvolt a blokkoló kisebbség a javaslattal szemben.
Mellettük információink szerint még a magyaroknak, a görögöknek, a ciprusiaknak és a
szlovéneknek voltak fenntartásaik, miközben Lengyelország és Románia még ambiciózusabb
megközelítés híve volt.
A tagállamok nevében a holland elnökség június 13-án tartja az első egyeztetést az Európai
Parlamenttel, amely ugyanakkor várakozások szerint legkorábban csak ősszel (október környékén)
készül majd el a saját álláspontjával.
A javaslat nem fedi le az Északi Áramlat gázvezeték 2-ik változatát, ami körül éles politikai vita tört
ki a projekt geopolitikai és energiapolitikai érzékenysége miatt. Az előkészületben lévő
gázinfrastruktúra-beruházás ugyanis nem kormányközi, hanem kereskedelmi szerződésen alapul.

A kormányközi megállapodások előzetes górcső alá vétele csak az egyik része egy nagyobb
energiabiztonsági csomagnak, amire február elején az energiauniós projekt keretében terjesztett
elő javaslatot az Európai Bizottság.
A gázbiztonsági csomag más elemeiről, így a regionális együttműködésről (a tagállamok
energiabiztonság szempontjából különböző régiókba való beosztásáról), a szolidaritási
mechanizmusról és a kereskedelmi gázszerződések átláthatóságáról még csak hétfőn tartották az
első politikai szintű vitát a tagállamok miniszterei. A közös tanácsi álláspont elfogadása a második
félévben esedékes szlovák soros elnökség vége felé várható.

Brüsszel, 2016. június 3.

Brüsszel beleásta magát a magyar földügyekbe
Három kérdésben is egymásnak feszül agrárfronton az Európai Bizottság és a magyar
kormány. Mindhárom ügynek a földvásárlás áll a középpontjában, amelynek
magyarországi szabályait és gyakorlatát súlyosan korlátozónak tekinti Brüsszel. A
haszonélvezeti jogok megszüntetése körül folyó vita landolhat elsőként az Európai
Bíróság előtt, míg az állami földek bérbeadásáról és eladásáról szóló törvény előzetes
vizsgálat tárgyát képezi.
Némi túlzással minden talpalatnyi földért megvív Magyarországgal az Európai Bizottság, amely
néhány napja indoklással ellátott vélemény elfogadásával már a második szakaszba léptette a
földforgalmi törvény több rendelkezése miatt tavaly áprilisban indult kötelezettségszegési eljárást.
Az Európai Bizottság által értesülésünk szerint európai szinten talán a legkorlátozóbbnak tekintett
magyar földtörvény mellett két másik ügyben is csörtét vív Brüsszel Budapesttel. A három dosszié
közül a haszonélvezeti szerződések (színlelt és zsebszerződések) megszüntetéséről rendelkező
magyar jogszabály miatt indult kötelezettségszegési eljárást még 2015 nyarán léptették a második
szakaszba. Ezzel szemben még csak előzetes (tehát nem hivatalos eljárási) szakaszban van az
állami tulajdonban lévő földek bérbeadásáról és eladásáról szóló törvény vizsgálata, ami
értesülésünk szerint külföldi befektetők panaszára indult.

Haszonélvezeti jogok megszüntetése: második szakaszban az eljárás
A színlelt haszonélvezeti szerződéseket megszüntető, 2014 májusában hatályba lépett törvény
ügyében folyó eljárásban értesülésünk szerint áprilisban volt az eddigi utolsó fejlemény, amikor a
magyar kormány elküldte részletes válaszát a Bizottság tavaly júniusi (!) indokolással ellátott
véleményére. A válasz információink szerint nem tükröz érdemi elmozdulást a magyar
álláspontban, és ezért nem elégíti ki Brüsszelt. Ezért jó eséllyel az Európai Bíróság előtt landolhat a
dosszié, ami a kötelezettségszegési eljárás harmadik és végső szakaszának számít.
Mielőtt azonban a Bizottság megfogalmazná és elküldené a keresetét (hivatalosan még a magyar
válasz áttanulmányozásánál tartanak), nem kizárhatóan meg fogja várni az Európai Bíróság ítéletét
két ugyanerről a kérdésről szóló beadványról, amelyeket idén februárban nyújtott be egy
magánszemély, illetve egy magyar bíróság a luxembourgi bíróság előzetes állásfoglalását kérve.
Brüsszel következő lépése tehát alapvetően a két ügy kimenetelétől függ majd.
Jó okkal feltételezhető, hogy a kormány válaszában egy tapodtat sem mozdult el azon korábbi
álláspontjáról, ami a zömében 2002 előtt kötött haszonélvezeti szerződéseket már a kezdettől
fogva érvénytelennek tekintette. Brüsszel ezzel szemben legalább a hoppon maradt befektetők
kompenzálását szeretné elérni Magyarország részéről. Az ügyben egy alkotmánybírósági határozat
is született, ami arra szólította fel a magyar hatóságokat, hogy 2015 decemberéig fogadjanak el
egy törvényt a kártalanításról. Az AB állásfoglalását azonban megfigyelők szerint így is, úgy is lehet
értelmezni, mert a tulajdonosok kompenzálásáról szól.
Brüsszelnek mindenesetre nincs információja arról, hogy végül elfogadták-e a jogszabályt.
A kötelezettségszegési eljárást a külföldiek által a földtulajdonszerzést korlátozó magyar
jogszabályok kijátszása céljából jellemzően 2002 előtt megkötött haszonélvezeti (és zseb-)
szerződések megszüntetését elrendelő magyar törvény ügyében indította 2014 októberében a
Bizottság.
A Bizottság által kifogásolt rendelkezések értelmében a földhivatal május 1. – a törvény
elfogadásától számított négy hónapos átmeneti időszak – után törölhette a szóban forgó
haszonélvezeti szerződéseket, amelyek a magyar jogértelmezés szerint a földvásárlás terén
fennálló nemzeti moratóriumot voltak hivatottak kijátszani, ezért törvénytelenek voltak. A magyar
jogban ugyanis a földtulajdonra vonatkozó haszonélvezeti jog a közvetlen hozzátartozók és nem
külföldiek számára van fenntartva.
A Bizottság a 2013. decemberi törvény két rendelkezését vitatja, illetve él a gyanúperrel, hogy
azok ellentétesek a tőke szabad áramlására vonatkozó uniós szabályokkal. Az egyik kifogás, hogy a
jogszabály egy korábbi rendelkezés módosításával 20 évről 4 és fél hónapra szűkítette a
haszonélvezeti jogot szerző külföldi befektetőknek biztosított átmeneti időszakot. „Az új törvény
úgy tűnik, hogy megfosztja az érintetteket szerzett jogaiktól és a befektetésük értékétől” –
hangsúlyozta korábbi közleményében a testület.
A Bizottság ugyanennek a törvénynek egy másik rendelkezését is vitatja, amely a 1994 júliusa
előtt kötött földbérleti szerződések egyoldalú és nagyon rövid határidejű felmondására ad
lehetőséget.
Brüsszel a kormánnyal folytatott korábbi levélváltásai során egyenesen úgy vélekedett, hogy a
haszonélvezeti szerződések megszüntetése a befektetők befektetéseinek kártérítés nélküli
kisajátításával ér fel. A magyar kormány szerint ez azonban nem állja meg a helyét, mivel a
szóban forgó földeket nem államosítják, azok nem az állam tulajdonába kerülnek, hanem
visszakerülnek a földtulajdonosokhoz.
Földforgalmi törvény: második szakaszban az eljárás
A földforgalmi törvény több rendelkezését is kifogásolta a Bizottság, amely a tőke szabad
mozgásának és a letelepedés szabadságának korlátozásának gyanúja miatt 2015 áprilisban

indította el a kötelezettségszegési eljárást. Rá egy évre, 2016 május végén kapcsolt a második
fokozatba a jogi procedúra. EU-források szerint azért tartott ilyen hosszú ideig, mert a testület egy
füst alatt vizsgálta a magyar földtörvényt a hasonló szlovák, bolgár, lett és litván jogszabályokkal,
amelyek az eljárásnak ugyanebben a második szakaszában tartanak.
A szóban forgó országok által a földek adás-vételének korlátozására igénybe vett 7+3 éves
átmeneti időszak 2014-ben járt le. Idén áprilisban utolsóként a lengyel átmeneti időszak is véget
ért, és a lengyel törvényhozás nemrég el is fogadott egy új földtörvényt, amit már nézegetnek is a
Bizottságnál.
Ami a magyar földtörvény miatt indult eljárást illeti, mostanra lényegében három vitás kérdés
maradt, amelyeket ugyanakkor kardinálisnak tekintenek Brüsszelben. A legfontosabb az a
rendelkezés, ami a jogi személyeknek (magyaroknak és külföldieknek egyaránt) kategorikusan
tiltja a földvásárlást. Ezt a Bizottságnál túlzónak tartják, és úgy vélik, hogy csak abban merülhet ki
a korlátozás, hogy a földet vásárló jogi személyeknek fel kell fedniük a kilétüket.
A másik aggályos rendelkezés az, hogy kizárólag olyan gazdálkodók vehetik meg a termőföldet,
akik művelik is azt. Az EU szerint ezzel szemben bárki más is megművelheti a földet, az egyetlen
megszorítás, hogy azt jó kultúrállapotban tartsa.
A Bizottság végül azt sem fogadja el, hogy szakmai végzettséghez kössék a földvásárlás
lehetőségét. Erre vonatkozóan ugyanis nincsenek európai sztenderdek – mutatnak rá.
Néhány más korábban jelzett problémát sikerült kipipálni. Íme, egy példa. Miután egy
törvénymódosítás lehetővé tette a földbizottságok döntéseinek megfellebbezését, Brüsszel kihúzta
a listájáról ezt a korábbi fenntartást.
Állami földek bérbeadása: előzetes eljárás
Időközben az Európai Bizottságnál megnyílt egy harmadik magyar földdosszié is. Mint megtudtuk,
a testület külföldi befektetők panaszára előzetes eljárás keretében vizsgálja az állami földek
bérbeadásáról és eladásáról szóló magyar törvényt. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy a panaszos
külföldi befektetők szerződés által biztosított előbérleti jogait megsértették. A testület feltételezése
szerint a pályáztatás sem felelt meg az átláthatóság követelményeinek.
A törvény első verziója még csak magyar állampolgárok részvételét engedélyezte a tenderekben,
amit azóta módosítottak. De, továbbra is fennáll a részvétel helyi lakhatáshoz kötése, ami aggályos
lehet.
A jelenlegi szakaszban párbeszéd folyik a felek között, és ennek kimenetelétől függ, hogy a
Bizottság ejti-e az egészet, vagy esetleg egy újabb kötelezettségszegési eljárást indít, ami már a
harmadik lenne a „műfajban”.

Brüsszel, 2016. június 1.

Nem adtak helyt a magyar panasznak Luxembourgban
Az Európai Bíróság törvényszéke szerdán meghozott ítéletében elutasította
Magyarország keresetét, amit az ökológiai jelentőségű területek kijelölése során a nem
őshonos fajokra vonatkozó korlátozás ellen nyújtott be.

Magyarországnak nem sikerült meggyőznie az Európai Bíróság törvényszékét arról, hogy az
ökológiai jelentőségű területek kijelöléséről szóló bizottsági rendelet jogsértően korlátozza a nem

őshonos fajok figyelembevételét. Mivel a magyar kormány érvelését nem tartotta
megalapozottnak, a taláros testület szerdán elutasította a hazánk által benyújtott keresetet.
A mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen uniós támogatások rendszerét szabályozó,
az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott alaprendelet a mezőgazdasági termelésben a
környezettudatosság előmozdítása érdekében egyebek mellett előírja, hogy amennyiben egy
mezőgazdasági üzem szántóterülete több mint 15 hektárt tesz ki, úgy az érintett gazdálkodónak
gondoskodnia kell arról, hogy e szántóföld legalább 5%-ának megfelelő terület ún. ökológiai
jelentőségű terület legyen. A tagállamok által ökológiai jelentőségűnek – azaz a biológiai
sokféleség megőrzésére és javítására alkalmas – területnek tekinthető különböző területek között
szerepelnek „a rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvénnyel beültetett azon területek,
amelyeken nem használnak ásványi műtrágyát vagy növényvédő szereket”.
Az alaprendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy az ökológiai jelentőségű területté történő
minősítést illetően további kritériumokat állapítson meg.
Egy, az alaprendelet felhatalmazása alapján elfogadott bizottsági rendelet „a rövid vágásfordulójú
fás szárú energetikai ültetvénnyel beültetett azon területek, amelyeken nem használnak ásványi
műtrágyát vagy növényvédő szereket” vonatkozásában előírja, hogy ilyen területekre csak őshonos
fajok ültethetőek be.
Magyarország szerint a Bizottság a rendelet elfogadásával túlment az alaprendelet által ráruházott
hatáskörökön, és ezért a nem őshonos fajokra vonatkozó korlátozás megsemmisítését kérte a
Törvényszéktől.
A Törvényszék indoklásában kiemeli, hogy az alaprendelet értelmében a Bizottság által
megállapítandó és az ökológiai jelentőségű területté történő minősítéssel kapcsolatos kritériumok
vonatkozhatnak a telepíthető fajokra is. A Törvényszék azt is hangsúlyozza, hogy bár a tagállamok
hatáskörébe tartozik a rövid vágásforgójú fás szárú energetikai ültetvények létesítése érdekében
telepíthető fafajok meghatározása, e fajoknak azonban meg kell felelniük az alaprendeletben és a
Bizottság rendeletében megállapított kritériumoknak.
A Törvényszék azt is kimondta, hogy a Bizottság jogszerűen járt el akkor, amikor az őshonos
fajokat vette figyelembe az ökológiai jelentőségű területek meghatározása érdekében. A fajok
kiválasztása során a terület természetes környezete egyensúlyának megőrzése, amit az őshonos,
azaz nem betelepített növények jelenléte biztosít, ugyanis hozzájárul a mezőgazdasági üzem
biológiai sokféleségének fenntartásához. Az őshonos fajok figyelembevétele tehát nem ellentétes
az alaprendelettel, illetve az általa követett célokkal.
A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag
jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a Bírósághoz.

Brüsszel, 2016. május 31.

Kelet Európában csalnak a legtöbbet az uniós pénzekkel
Közel 900 millió euró értékben csaltak uniós forrásokkal tavaly

Az Európai Csalásellenes Hivatal jelentése szerint Románia és Bulgária mellett Magyarország a
leginkább érintett a szabálytalan kifizetésekben.
Szakértők ennek az az oka, hogy ez a három ország részesül nagy arányban a strukturális
alapokból, amelyeket sok bűnbanda vesz célba.

- Az unióban a bűnügyi igazságszolgáltatás nemzeti szinten működik. A Csalásellenes Hivatal
azonban egy országként tekint Európára. A valóság az, hogy egyre inkább határokon átnyúló
esetekkel van dolgunk – mondta az Európai Csalásellenes Hivatal igazgatója, Giovanni Kessler.
40 esetben az uniós intézmények alkalmazottai után nyomoztak a hivatal munkatársai.

Brüsszel, 2016. június 1.

Átláthatóságot kérnek az uniótól

Nagyobb átláthatóságot kért az uniós intézményektől az Európai Ombudsman hivatala.
Tavaly 261 vizsgálatot indítottak, ennek egy ötöde kapcsolódik a különböző ügyek és
dokumentumok elérhetőségéhez.
- Az intézményeknek el kell fogadniuk, hogy egy digitális világban élünk és a fiatalok generációja
nem érti meg titkolózást. Minden egyes intézménynek nyitottabbnak kell lennie – mondta Emily
O’Reilly.
Az Európai Bizottság válaszul azt közölte, a jövőben átláthatóbbá teszik a külső szakértőik
kiválasztásának folyamatát.

Brüsszel, 2016. május 27.

A legolcsóbbak között a magyar háztartási energia
Bulgáriában, Romániában és Magyarországon volt a legalacsonyabb a háztartások gázés villanyszámlája euróban 2015 második felében. Vásárlőerő-paritáson mérve
ugyanakkor a villamos energia tizenegy EU-tagállamban, a földgáz pedig öt tagállamban
olcsóbb, mint nálunk.
Az Eurostat adataiból kitűnik, hogy 2015 második felében Magyarországon volt az EU-ban az egyik
legolcsóbb a gáz- és a villamos áram a háztartások számára. Ez az összehasonlítás arra
vonatkozik, amit az egyes országokban euróban fizetnek a háztartások az áramért és a földgázért.
Vásárlóerő-paritáson (objektívebb összehasonlítás) mérve már sokkal árnyaltabb a kép.
A háztartásoknak Bulgáriában és Magyarországon kellett a legkevesebbet fizetniük euróban 2015
második felében a villamos áramért. Bulgáriában 100kWh 9,6 euróba, míg Magyarországon 11,5
euróba került. A magyar adat a fele az Európai Unió átlagának és nagyjából háromszor kevesebb,
mint amibe a legdrágább tagállamban, Dániában (30,4 euró) és Németországban (29,5 euró) kerül
a háztartásoknak az elektromos áram.
A lakosság tényleges vásárlóerejéhez képest ugyanakkor 11 uniós tagállamban is olcsóbb a
villamos áram, mint Magyarországon, és Finnországban terheli meg a legkevésbé a polgárok zsebét
a villanyszámla. A vásárlóerő-paritáson mért magyar ár (20,5 egység) így is elmarad az uniós
átlagtól (21,1).
Ami a háztartások euróban kifejezett gázszámláját illeti, egyedül Romániában olcsóbb a földgáz
(100 kWh 3,4 euró), mint Magyarországon, ahol 3,5 eurót fizetünk 100 kWh-ért. Az EU-ban mért

átlagos ár 7,1 euró, a legdrágább tagállam pedig 11,7 euróval Svédország, megelőzve Portugáliát
és Spanyolországot.
A gáznál is igaz ugyanakkor az, hogy más árukhoz és szolgáltatásokhoz viszonyítva öt ország is
van az EU-ban, ahol a háztartások arányosan kevesebbet fizetnek a gázért, mint nálunk - így:
Luxemburg, Nagy-Britannia, Észtország, Belgium és Dánia.
Az EU egészében 2014 és 2015 második fele között átlagosan 2,4 százalékkal emelkedett a
háztartások villanyszámlája, miközben a gázárak 1,7 százalékkal csökkentek. 2008 óta átlagosan
az EU-ban 33 százalékkal nőtt a háztartások számára a villamos áram ára, és 14 százalékkal a gáz
ára.

Brüsszel, 2016. május 27.

Az unió az iskolákban kezdené a harcot a radikalizmus ellen
Segítséget nyújtana a tagállamoknak az Európai Bizottság a radikalizáció elleni küzdelemben az
oktatásban - ezt Navracsics Tibor oktatásért felelős biztos mondta az Euronews-nak.
A kérdésről egy brüsszeli konferencián egyeztettek a szakértőkkel.
A bizottság az Erasmus+ program keretében finanszírozná a radikalizáció elleni oktatási
programokat.
400 millió euróig nyithatunk új fejezetet az Erasmus + programban konferenciák, workshopok
szervezésére, amelyekkel megoszthatjuk a hasznos gyakorlatokat és mobilzálhatjuk azokat a helyi
szereplőket, akik a közösségek példaképévé válhatnak – mondta Navracsics Tibor.
A magyar politikus kiemelte, hogy a munkanélküliség elleni fellépés fontos a radikális iszlám elleni
küzdelemben.
A tagállamok képviselői későbbiekben tárgyalnak a részletekről.

Brüsszel, 2016. május 26.

Egy lépéssel közelebb a digitális egységes piachoz
Az utazástól a vásárlásig egyre több mindent szervezünk online nemzetközi szinten is.
Habár az interneten a fizikai határok megszűnnek, számos kihívás megmarad. Ilyen
például a geo-blocking, amikor azért nem tudunk megvásárolni egy terméket online,
mert az árusító cég egy másik országban van, és nem engedélyezi. Az EP-képviselők a
Bizottság új javaslatairól vitáztak, amelyek többek között kezelnék a geo-blocking
problémáját és egy lépéssel közelebb vinnének a digitális egységes piachoz.
A digitális egységes piac
A digitális egységes piac stratégiájának célja, hogy támogassa az innovációt és csökkentse a
bürokráciát a start-up cégek számára, ugyanakkor biztosítsa a fogyasztók védelmét. A Bizottság
2015 májusában ismertette az erre vonatkozó javaslatát, a Parlament pedig 2016 januárjában
jelentésben foglalta össze a javaslattal kapcsolatos álláspontját. Ezeket a Bizottság beépíti a
készülő jogszabályjavaslatba.
A stratégia 16 jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezést tartalmaz, amelyet a Bizottságnak
még ebben az évben be kell mutatnia.

A Parlament szerdai plenáris ülésén a Bizottság az e-kereskedelemre és az audiovizuális
médiaszolgáltatásokra vonatkozó szabályok frissítéséről szóló javaslatait ismertette.
„Az innováció azt jelenti, hogy meg kell vizsgálnunk, hogyan lehetünk jobbak és új megoldásokat
találjunk a problémákra, az árucikkekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáféréstől kezdve a
környezetvédelmi kérdéseken át a mobilitásig. A digitális egységes piac stratégiájának a végső
célja emellett az, hogy lebontsuk a korlátokat, amelyeket sokszor az elavult szabályozás és
gyakorlatok emelnek ” - mondta Kaja Kallas (liberális, észt), a jelentésért felelős egyik EPképviselő a plenáris ülésen.
Milyen változtatásokat javasolt ennek érdekében a Bizottság?
Geo-blocking
A geo-blocking az a gyakorlat, amikor a vállalatok földrajzi helyhez kötik termékeik online történő
megvásárlását. Biztosan sokak előtt ismert ez a jelenség, akik egy másik országból próbáltak
online rendelni valamit.
Számos cég gyakran indoklás nélkül meggátolja az árucikkei interneten keresztüli vásárlását egy
másik országból érkező igény esetén és visszairányítja a felhasználót egy helyi áruházhoz, ahol
azonban más áron kaphatók a termékek.
Az EP-képviselők egy januári állásfoglalásukban kifejtették, hogy igazságtalan az IP-címre,
irányítószámra, vagy a bankkártyát kibocsátó országra alapozva elérhetetlenné tenni bizonyos
tartalmakat a felhasználók számára.
A Bizottság javaslata szerint ugyanolyan hozzáférést kell biztosítani azoknak, akik egy másik
tagállamból szeretnének online vásárolni, mint a helyi lakosoknak.
A geo-blockingra vonatokozó tiltás nem érint azonban bizonyos szolgáltatásokat a közlekedés, a
lakossági pénzügyek, valamint az audiovizuális szolgáltatások terén. Emellett a cégeket nem
kötelezi arra, hogy az EU teljes területén garantálják a termékeik kiszállítását.
„A mai világban elképzelhetetlen egy cég számára, hogy kizárólag a saját országa vásárlóira
támaszkodjon. Emellett a fogyasztókat is védeni szeretnénk, hogy megszabaduljunk a származási
országra, a bankkártyát kibocsátó országra, vagy bármi másra alapozott diszkriminációtól. Ezek
ugyanis elfogadhatatlanok egy egységes piacon” - mondta Evelyne Gebhardt (szocialista, német),
az EP januári jelentéséért felelős egyik EP-képviselő.
Audiovizuális médiaszolgáltatások
Az audiovizuális szolgáltatások új szabályozásának célja, hogy áttekinthető működési feltételeket
fogalmazzon meg a hagyományos műsorszolgáltatók és az online média számára.
A javaslat a hagyományos médiához hasonlóan rugalmas hirdetési szabályokat és a kiskorúak
védelmét garantáló feltételeket szabna meg a videómegosztó oldalak (például Youtube) és az ondemand videószolgáltatások számára (például Netflix).
A Bizottság egyúttal ösztönzi a médiaipar önszabályozását az online tartalomszolgáltatás terén,
például a fogyasztói jogokat illetően.
„Minden piaci szereplőnek, legyen az hagyományos, vagy online szolgáltató, azonos szabályozás
alá kell esnie, bárminemű megkülönböztetés nélkül” - szögezte le Andrius Ansip, a digitális
egységes piacért felelős uniós biztos a plenáris ülésen.
Andrius Ansip hangsúlyozta, hogy az európai vállalkozások jól teljesítenek az alkalmazások
használata és a közösségi gazdaság terén. „A fejlődés érdekében minden felület számára beleértve az európaiakat is - biztonságos és kiszámítható jogi környezetet kell teremtenünk” mondta az uniós biztos.
A Bizottság korábbi javaslatai
Tavaly és az idei év elején a Bizottság már ismertetett néhányat a digitális egységes piac
keretében tervezett 16 javaslatból. Ezek a javaslatok a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó
szerződésekre (ilyen például a zene streamelése), az online és egyéb távértékesítésekre vonatkozó
szerződésekre (például netes ruhavásárlás), az online tartalomszolgáltatások nemzetközi
hordozhatóságára, illetve az európai 470-790 MHz-es frekvenciasávú mobil internet
szolgáltatásokra vonatkoztak.
Az idei év végéig a Bizottság új javaslatok benyújtását tervezi az ÁFA egyszerűsítésre, az
informatikai biztonság és a szerzői jogok területén.
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Egy lépéssel közelebb a bírósághoz a földvitában
Egy évvel azután, hogy megnyomta a startgombot, az Európai Bizottság továbblépett a
Magyarország, Bulgária, Szlovákia, Litvánia és Lettország ellen a termőföld tulajdonba vételét
korlátozó törvényi rendelkezések miatt indult eljárásban, amelyek Brüsszel szerint megsértik a
tőke szabad mozgásának és a letelepedés szabadságának elveit. A színlelt szerződések eltörlése
miatt indult eljárás is a második szakaszban van.
Indoklással ellátott véleményt küldött Magyarországnak és négy másik „új” tagállamnak
csütörtökön az Európai Bizottság a termőföld vásárlását aránytalanul korlátozó törvényi előírások
miatt, amelyek a testület megítélése szerint ellentétesek a szabad tőkemozgás és a letelepedés
szabadságának elvével.
Brüsszel több mint egy évvel ezelőtt indított kötelezettségszegési eljárást a magyar földtörvény
miatt, amit csütörtökön léptetett a második szakaszba.
Az elmúlt egy évben a Bizottságnak és a magyar hatóságoknak számos vitás kérdést sikerült
tisztázniuk, illetve tulajdonképpen három fő kérdésre leszűkíteni a vitatott magyar rendelkezések
körét. Ezek közül az első a jogi személyek földtulajdonszerzését kategorikusan tiltó rendelkezés,
amire a Bizottság szerint Magyarországnak nem sikerült elfogadható érvet felmutatnia.
A második az az előírás, ami szakmai végzettséghez köti a földvásárlás lehetőségét, ami tehát
kizárólag agrártermelőknek van fenntartva. A harmadik kifogásolt szabály az a rendelkezés,
miszerint csak a gazdálkodó veheti meg a termőföldet, aki maga meg is műveli.
A Bizottságnak nincs kifogása a termőföld piac tagállami hatóságok által történő szabályozása
ellen, ami a mezőgazdasági terület művelés és használat alatt tartását és a helyi vidék fejlesztését
hivatott előmozdítani. Brüsszel ugyanakkor úgy látja, hogy az említett tagállamok által hozott
döntések némelyike szélsőségesen és szükségtelenül korlátozó és diszkriminatív más uniós
tagállamok polgáraival szemben.
Bizottsági részről általában nem vitatják, hogy a termőföld különleges vagyontárgynak számít,
amelynek forgalmában indokoltak lehetnek bizonyos korlátozások. Ez egyébként az eljárás tavaly
március végi bejelentése kapcsán kiadott bizottsági közleményből is kiderült, amely „a
vidékfejlesztés előmozdítása, a földek művelésben tartása és a termőföldárakra nehezedő
spekulatív nyomás kiküszöbölése érdekében” elviekben lehetséges tart helyi szabályzást a földhöz
jutás feltételeit illetően.
A más EU-országbeli vásárlókkal szembeni – Bizottság által vélelmezett –hátrányos
megkülönböztetést ugyanakkor tartós állapotnak nem ismerhették el, mivel a földvásárlás (elvi)
szabadsága az unión belüli szabad tőkeáramlás egyik sarokpontja.
A magyar földforgalmi törvényben egyebek között az a kitétel váltotta ki az eljárás elindítását,
amely megköveteli, hogy a földet vásárló gazdálkodó maga kell, hogy művelje a földjét.
Aggályosnak tartották az adásvételi szerződések jóváhagyásának a módját (az önkormányzatok
jelentős beleszólási lehetőségét), bizonyos szakmai végzettségek megkövetelését is. A nem
magyarokkal szemben diszkriminatívnak tartották, hogy a magyarországi földvásárlónak az
országba bejelentett lakcímmel, és korábban már ott folytatott üzleti tevékenységgel kell
rendelkeznie.
Összességében bizottsági részről a magyar törvény korlátozó jellegét aránytalannak és egyes
kitételeiben diszkriminatívnak ítélték, ami a tőke szabad áramlásának már említett akadályozása
mellett a letelepedés szabadságának elvével is szembe megy.
A színlelt szerződések ügyében indult eljárás állása

A színlelt szerződéseket megszüntető magyar törvény miatt indult eljárás ügyében értesülésünk
szerint tovább folyik az egyeztetés Brüsszel és Budapest között.
Ebben az ügyben utoljára tavaly júliusban volt érdemi fejlemény, amikor a Bizottság második
szakaszba léptette a 2014 októberben indult kötelezettségszegési eljárást. Brüsszelnek továbbra is
az a véleménye, hogy a 2014 májusában életbe lépett magyar szabályozás megsérti a tőke szabad
áramlására és a letelepedés szabadságára vonatkozó uniós előírásokat és a tulajdonhoz való jogot
is, ami az EU alapvető jogi chartában van rögzítve.
A kötelezettségszegési eljárást a külföldiek által a földtulajdonszerzést korlátozó magyar
jogszabályok kijátszása céljából jellemzően 2002 előtt megkötött haszonélvezeti (és zseb-)
szerződések megszüntetését elrendelő magyar törvény ügyében indította 2014 októberében a
Bizottság.
A Bizottság által kifogásolt rendelkezések értelmében a földhivatal május 1. – a törvény
elfogadásától számított négy hónapos átmeneti időszak – után törölheti a szóban forgó zseb- és
haszonélvezeti szerződéseket, amelyek a magyar jogértelmezés szerint a földvásárlás terén
fennálló nemzeti moratóriumot voltak hivatottak kijátszani, ezért törvénytelenek voltak. A magyar
jogban ugyanis a földtulajdonra vonatkozó haszonélvezeti jog a közvetlen hozzátartozók és nem
külföldiek számára van fenntartva.
A Bizottság a 2013. decemberi törvény két rendelkezését vitatja, illetve él a gyanúperrel, hogy
azok ellentétesek a tőke szabad áramlására vonatkozó uniós szabályokkal. Az egyik kifogás, hogy a
jogszabály egy korábbi rendelkezés módosításával 20 évről 4 és fél hónapra szűkítette a
haszonélvezeti jogot szerző külföldi befektetőknek biztosított átmeneti időszakot. „Az új törvény
úgy tűnik, hogy megfosztja az érintetteket szerzett jogaiktól és a befektetésük értékétől” –
hangsúlyozta korábbi közleményében a testület.
A Bizottság ugyanennek a törvénynek egy másik rendelkezését is vitatja, amely a 1994 júliusa
előtt kötött földbérleti szerződések egyoldalú és nagyon rövid határidejű felmondására ad
lehetőséget.
Brüsszel a kormánnyal folytatott korábbi levélváltásai során egyenesen úgy vélekedett, hogy a
haszonélvezeti szerződések megszüntetése a befektetők befektetéseinek kártérítés nélküli
kisajátításával ér fel. A magyar kormány szerint ez azonban nem állja meg a helyét, mivel a
szóban forgó földeket nem államosítják, azok nem az állam tulajdonába kerülnek, hanem
visszakerülnek a földtulajdonosokhoz.
Úgy tudni, hogy Brüsszel kész lett volna lemondani az eljárásról, ha a magyar fél megfelelő
törvényi kereteket biztosított volna az érintett gazdák kártalanítására „a jóhiszeműen eszközölt
befektetéseik” elvesztéséért. Budapest azonban azzal érvelt, hogy az ügy kizárólag az osztrák
befektetőre és a magyar tulajdonosra tartozik, és az előbbi vitás helyzetben minden további nélkül
bírósághoz fordulhat.
A Bizottság arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar törvények nem tiltották a haszonélvezeti
szerződések megkötését, és amit nem tilt a törvény, azt szabad. Így az érintett befektetők
jóhiszeműen fektették be a pénzüket és jogukban áll megfelelő kompenzálásban részesülni, amit
például egy hosszabb átmeneti időszakkal is szavatolni lehet. A korábbi törvény erre eredetileg 20
évet adott, ám ez a törvény módosítása óta leszűkült 4 és fél hónapra.
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A ruházati üzletházak is küzdenek a klímaváltozással

Napos időben az emberek szívesen mennek üzletekbe vásárolni, ha viszont esik az eső, inkább
online válogatnak. Egyes elemzések szerint az internetes eladások 12 százalékkal nőhetnek a
következő 5 évben Európában.
Az utóbbi években a ruházati láncolatok egyre gyakrabban hangoztatják, hogy az adott évszaktól
eltérő, szélsőséges, szokatlan időjárás negatívan hat az eladásokra. Egy 2014-es brit kutatás már
rávilágított arra, hogy az időjárás befolyásolja a vásárlás módját, a vásárló kedvét és azt is, hogy
mit fog megvenni.
A svéd Hennes and Mauritz áprilisi eredményét lerontotta, hogy legfőbb piacain meglehetősen
hűvös volt a hónap, ettől függetlenül folytatják a terjeszkedést. Budapesten a világörökség részét
képező volt tőzsdepalotában nyitották meg világviszonylatban az egyik legnagyobb üzletházukat.
A H&M regionális országmenedzsere, Ralf Wein azt mondta, hogy rövid távon az árak
csökkentésével harcolnak az időjárás negatív hatásával. Hosszú távon viszont olyan átmeneti
kollekciókat kell létrehozniuk, amely csökkenti függőségüket az időjárástól.
A piaci szereplők is kénytelenek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, ha növelni akarják
nyereségüket.
A ruházati kereskedelemben a vásárlóerőn túl a döntő tényező a szezonalitás, a négy évszak
váltakozása. A divat eszerint is változik, a kereskedők igyekeznek mindig a legújabb
divatirányzatokhoz igazodni – mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség
főtitkára.
Magyarországon a ruházati eladások részesedése a kiskereskedelemben kisebb az uniós átlagnál.
A 3 ezer milliárd dolláros divatipar nagyban hozzájárul a klímaváltozáshoz. A globális
szénkibocsátás 10 százalékát adja, ezzel az olajipar után a második legnagyobb légszennyező.
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Energiapiac: növelni kell a fogyasztók vásárlóerejét
A képviselők a fogyasztók helyzetét akarják erősíteni
Meg kell erősíteni a fogyasztók energiapiaci helyzetét - áll egy csütörtökön elfogadott parlamenti
állásfoglalásban. Az "Új megállapodás a fogyasztókért" című anyag kollektív vásárlást, "háztáji
energiatermelést", jobb ár-összehasonlító módszereket és könnyebb szolgáltató- és tarifa-váltást
javasol. Az Európai Bizottság Energiaunióval kapcsolatos jogszabályjavaslataihoz készített nem
kötelező érvényű állásfoglalásban a képviselők Uniós alapok segítségével csillapítanák az
energiaszegénységet.
"50 millió európai él energiaszegénységben. Rengeteg embert tartanak fogva úgynevezett alvó
vagyis olyan lejárt szavatosságú energiaszerződések, amiből a fogyasztók csak tetemes díj
ellenében tudnak szabadulni, ha szolgáltatót akarnak váltani. Azt akarom, hogy a szolgáltatók
nyújtsanak megfelelő tájékoztatást a legolcsóbb tarifákról és csökkentsék az említett költséget.
2016-ban Európában nem szabad hagyni, hogy bárkinek választania kelljen a fűtés és az evés
között" - mondta Theresa Griffin jelentéstevő (S&D, Nagy-Britannia).
A képviselők a következőket javasolják a fogyasztók energiapiaci helyzetének erősítésére: olyan új
üzleti modellek bevezetése, mint például a kollektív vásárlási rendszerek; innovatív pénzügyi
eszközök a "háztáji", vagyis saját energiai-termelés elősegítésére (pl napenergiával) és a
megtermelt energia minél hatékonyabb felhasználása, a háztáji energiatermelés adminisztratív

akadályainak csökkentése, a kedvezőbb lakhatási feltételek olyan társasházi bérlőknek és lakóknak
az otthoni energiatermelés és hatékonyság növelésére.
Világos árazás, összehasonlítható tarifák.
A képviselők javaslatai az energiaárak átláthatóbbá tételére:· gyakrabb számlázás és könnyebben
érthető szerződések könnyű hozzáférés a fogyasztási adatokhoz és költségekre vonatkozó
információkhoz, a fogyasztók hozzásegítése ahhoz, hogy internet-hozzáférés és speciális készségek
nélkül is össze tudják hasonlítani a különböző szolgáltatók árait és el tudják dönteni, megéri-e
váltaniuk. Az ár-összehasonlítási módszereknek függetlennek, naprakésznek és könnyen
érthetőnek kell lenniük, és a fogyasztóknak vagy a számlán vagy amellett kell kézhez kapniuk.
Fontos, hogy tartalmazzák az ügyfél számára legkedvezőbb tarifacsomagokat és maga a
csomagváltás a lehető legegyszerűbb legyen és ne kelljen semmilyen büntetést fizetni.·A
fogyasztási csúcsokat és nyugalmi időszakokat tükröző dinamikus árazás bevezetése átlátható,
összehasonlítható és világosan elmagyarázott árakkal·legyen feltüntetve.
A Bizottság szeptemberben fogja bemutatni az energiahatékonyságra és a piaci tervezésre
vonatkozó törvényhozási javaslatait, valamivel később pedig a megújulókra vonatkozó
javaslatokat, az energiaárakkal kapcsolatos jelentést és 2018-ban az energiaszegénység
monitoringjával kapcsolatos anyagot.
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Eljárás indult a roma gyerekek szegregációja miatt
Hivatalos felszólító levelet intézett csütörtökön az Európai Bizottság Magyarországhoz, a roma
gyermekkel szemben az oktatás területén fennálló diszkrimináció megszüntetését sürgetve.
Brüsszel szerint a roma gyerekek aránytalanul túl vannak reprezentálva a kisegítő iskolákban.
Az Európai Bizottság csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy a roma gyerekeknek a
többiekkel azonos feltételek mellett biztosítson hozzáférést a minőségi oktatáshoz, továbbá arra
sürgette a kormányt, hogy hozza összhangba az egyenlő bánásmódról szóló nemzeti jogszabályait,
valamint oktatási politikáinak gyakorlati végrehajtását a vonatkozó uniós irányelvvel.
Brüsszel a hivatalos levél kiküldésével elindította a kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal
szemben, azt követően, hogy eredménytelenül zárultak a kormánnyal a kérdésben az úgynevezett
előzetes eljárás keretében hónapok óta tartó egyeztetések.
A Bizottság által meghivatkozott irányelv megtiltja az oktatásban a faji vagy etnikai származás
alapján történő diszkriminációt. A testület több pontban is kifogást emelt a magyar jogszabályi
környezettel és az adminisztratív gyakorlattal szemben, amelyeknek megítélése szerint az a
következményük, hogy „a roma gyerekek aránytalanul túlreprezentáltak a szellemileg
visszamaradott gyerekek oktatására létrehozott kisegítő iskolákban, és számottevő mértékben
alanyai a szegregációs oktatásnak a hivatalos iskolarendszerben.
A Bizottság közleményében hangsúlyozza, hogy fellépésének célja az, hogy egyenlő hozzáférést
biztosítson a roma gyerekek számára az oktatáshoz, ami meghatározó tényező a későbbi
foglalkoztatási lehetőségekben, és ezért elidegeníthetetlen része a romák teljes társadalmi
bevonására irányuló erőfeszítéseknek.
Brüsszelben emlékeztetnek arra, hogy korábban hasonló okból Csehország és Szlovákia ellen is
indult kötelezettségszegési eljárás, amelynek keretében mindkét ország módosított a kifogásolt
törvényein és gyakorlatán. A testület jelenleg is vizsgálja, hogy ezek az intézkedések megfelelneke az elvárásoknak.

Magyarországnak most két hónapja van a válaszra, mielőtt a Bizottság az esetleges további
lépésekről döntene.
A döntés hírére reagálva Navracsics Tibor, az Európai Bizottság magyar tagja sajnálatát fejezte ki,
hogy a hosszú egyeztetési folyamat ellenére sem sikerült megállapodniuk a feleknek, és a
párbeszéd nem vezetett eredményre. A biztos egyúttal reméli, hogy a következő hetekben sikerül
közös megoldást találni a felmerült problémákra.
Az Amnesty International és több más emberi jogi szervezet szerint a Bizottság döntése az eljárás
megindításáról „egyszer és mindenkorra segíthet leszámolni generációk óta tartó
igazságtalansággal az országban”. „A magyar kormánynak most reagálnia kell a Bizottság
felszólítására és haladéktalanul cselekednie kell, hogy véget vessen a roma gyerekekkel szembeni
erős előítéleteknek az ország iskoláiban” – húzza alá az Amnesty International és az Európai
Romajogi Központ közös közleménye.
Az AI közleménye szerint „bizonyíték van a folytatólagos szegregációra a magyar oktatási
rendszerben, ahol a roma gyerekek 45 százaléka szegregált iskolákba vagy osztályokba jár”.
A Demokratikus Koalíció egyik európai parlamenti képviselőjének közleménye szerint "a magyar
kormánynak immár papírja is van arról, hogy súlyosan diszkriminálja a roma diákokat, és
kirekeszti őket az egyenlő oktatás lehetőségéből".
Niedermüller Péter szerint az iskolai szegregáció a diszkrimináció egyik legsúlyosabb társadalmi és
gazdasági következménnyel járó formája, ami hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű roma
diákok rosszabb minőségű oktatást kapnak, és emiatt esélyük sincs arra, hogy később megfelelő
munkahelyet találjanak.

Brüsszel, 2016. május 25.

Szárnyakat adnának az elektronikus kereskedelemnek
Az EU-n belüli elektronikus kereskedelem útjában álló akadályok lebontását célzó átfogó
javaslatcsomagot fogadott el szerdán az Európai Bizottság, amit máris szórványos bírálatok értek
többek között a területi alapú forgalomkorlátozás elleni fellépés alacsony ambíciói miatt. Brüsszel
reméli, hogy a fogyasztók ugyanúgy vásárolhatnak majd az internetes boltban, mint egy
hagyományos üzletben.
Három új jogszabályi javaslattal lépett egyet előre szerdán az Európai Bizottság a digitális unió
létrehozása felé vezető úton, ezúttal az elektronikus kereskedelem ösztönzését állítva
erőfeszítéseinek középpontjába.
A három javaslat mindegyike az elektronikus kereskedelem útjában álló akadályok, zömében
tagállami határok lebontását célozza. Ezek: a területi alapú forgalomkorlátozás (az úgynevezett
geoblocking) elleni fellépés; a tagállamok közötti csomagküldés költségeinek lefaragása a
jelenleginél nagyobb ártranszparencia és szabályozói felügyelet révén; továbbá az internetes
vásárlással szembeni fogyasztói bizalom növelését szolgáló intézkedések.
Jelenleg az egy másik uniós tagállamból online vásárolni szándékozó európai fogyasztóknak durván
csak a harmada (36,6%) képes lebonyolítani a vásárlást, a többség azonban különböző korlátokba
ütközik, vagy az akadályokkal szembesülve inkább meg sem próbálja az internetes vásárlást –
mutatott rá Andris Ansip, az Európai Bizottság digitális unióért felelős alelnöke.
A hármas csomagból a legnagyobb figyelem a földrajzi korlátozások elleni intézkedéseket övezte,
amelyek számos módon megakadályozzák az európaiakat abban, hogy kedvezőbb áron egy másik

országban vásároljanak például zenei tartalmakat. A területi korlátozás egy másik elterjedt módja
az, hogy például sportközvetítésekhez csak egy adott országban lehet hozzáférni, máshonnan nem.
A javaslat meghirdetett célja annak elérése, hogy interneten vagy személyesen egy másik
tagállamban vásárolni kívánó fogyasztókat ne lehessen az árakon, az értékesítésen vagy a fizetési
feltételeken (például úgy, hogy csak egy országban kiállított hitelkártyával engedik a fizetést)
keresztül hátrányosan megkülönböztetni, kivéve, ha ennek objektíven igazolható okai vannak, mint
amilyen az áfa, vagy bizonyos közérdekekre vonatkozó jogi rendelkezések.
„Amikor egy vásárló beteszi a lábát egy üzletbe egy másik tagállamban, akkor az eladó nem kéri a
személyi adatait annak érdekében, hogy vásárolhasson, vagy, hogy ezért más áron értékesítse a
kinézett árut. Az online világban azonban a fogyasztókat gyakran kizárják bizonyos lehetőségekből
más tagállamokban. Ilyen diszkriminációnak a Bizottság szerint nem lehet helye a belső piacon.
A Bizottság emlékeztet rá, hogy a szolgáltatási irányelv alapján már eljártak több olyan ügyben is –
például gépkocsi kölcsönző cégek vagy a Disneyland és más vidámparkok esetében -, ahol a más
országból származó vásárlók egyértelműen hátrányos megkülönböztetésnek voltak kitéve. Elzbieta
Bienkowska, belső piacért felelős biztos úgy látja, hogy a földrajzi korlátozások elleni jogszabályi
fellépés nagyobb jogbizonyosságot teremt a tekintetben, hogy milyen módszerek megengedhetők,
illetve melyek nem.
Azért, hogy ne rójanak aránytalanul nagy terheket a cégekre, a rendelet nem írja elő számukra az
interneten megrendelt áruk és szolgáltatások kötelező leszállítását az EU-n belül, valamint
mentesíti a nemzeti áfa-küszöbérték alá eső kisvállalkozásokat is bizonyos rendelkezések alól.
„A területi korlátozásról szóló kezdeményezés biztosítja a megfelelő egyensúlyt a fogyasztók és az
üzleti vállalkozások érdekei között, előbbiek számára biztosítva a határok nélküli online vásárlás
lehetőségét, míg az utóbbiak számára az elegendő jogbiztonságot. Meggyőződésem, hogy az
általunk alkalmazott megközelítés, ami kellő mértékben figyelembe veszi az egyes szektorok
sajátosságait, képes lesz lökést adni a határokon átnyúló e-kereskedelemnek az EU-n belül” –
szögezte le Günther Oettinger, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős uniós biztos.
Mások azonban elszalasztott lehetőségként tekintenek a Bizottság javaslatára, ami úgymond éppen
a legkirívóbb földrajzi korlátozásokat nem orvosolja. A diszkrimináció-mentesség elve például
explicite nem terjed ki a zenei művekre és tartalmakra, miként a nagy nézettségű
sportközvetítésekre sem, ami rengeteget levon a rendelet értékéből – mutatnak rá nevük
mellőzését kérő EU-források.
De, a digitális iparág részéről sem elégedettek a javaslat tartalmával. „Ez a javaslat nem szentel
figyelmet azoknak az alapvető problémáknak, amelyekkel az egységes piac szembenéz” –
vélekedett John Higgins, a DIGITALEUROPE vezérigazgatója. Emlékeztetett arra, hogy a cégek
egymástól nagyon eltérő tagállami piacokon kell, hogy működjenek, amelyek egészen más
tényezőket kínálnak, legyen szó az életszínvonalról, a fogyasztói szokásokról és preferenciákról, a
nyelvi követelményekről, az eltérő lokális technikai és jogi előírásokról, amelyeknek a
szolgáltatóknak meg kell felelniük, az áfa-kulcsokról, a szerzői jogvédelemről vagy például az
elektronikus hulladékok kezeléséről.
„Mi a területi korlátozást a széttöredezett EU-piac tünetének, nem pedig az okának tekintjük. Ha
tényleg egy digitális belső piacot akarunk, az EU-nak a széttöredezettség gyökereit kell kezelnie,
nem csupán azt, ahogy a cégek erre reagálnak. Máskülönben ez olyan, mintha ragtapaszt tennénk
egy törött lábra” – szögezte le Higgins, aki szerint a javaslat pótlólagos terheket róhat az üzleti
vállalkozásokra és a fogyasztók végső soron nem fogják látni az előnyeit.
A második rendelet-tervezet az árak jobb átláthatósága és a szabályozói felügyelet erősítése révén
kívánja költségkímélőbbé és hatékonyabbá tenni a csomagküldést. Miként a testület rámutat, a
kézbesítő szolgálatok a belföldi áraknál nem egyszer ötször magasabb tarifa mellett kézbesítik az

interneten megrendelt csomagokat a határon túlra, egy másik tagállamra, ami szintén nagy
visszatartó erőt jelent az online vásárlásokban.
Az Európai Bizottság nem határozna meg árplafont a csomagküldésnek, amire csak utolsó
mentsvárként tekint, ha minden más eszköz csődöt mond (2019-ben lesz felülvizsgálat). Brüsszel
ehelyett az árak átláthatóságának javításával és a tagállami szabályozó hatóságok olyan adatokkal
való ellátásával fokoznák a versenyt, amelyek lehetővé tennék számukra a tagállamok közötti
piacok nyomon követését.
A harmadik jogszabályi javaslat a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet
felülvizsgálatával nagyobb hatásköröket adna a tagállami hatóságok kezébe a fogyasztói jogok
betartatása érdekében. A Bizottság az úgynevezett tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról
szóló útmutatásait is aktualizálta, hozzáigazítva azokat a digitális világ követelményeihez, vagyis a
kor szelleméhez.

Brüsszel, 2016. május 24.

Vita az EU–USA adatátvitelről szóló megállapodásról
Adatvédelem: online életünk nyitott könyv lehet
Mióta Edward Snowden kirobbantotta a megfigyelési ügyet az USA-ban, a tömeges
megfigyelés kérdése reflektorfénybe került az egész világon. Az EU-ban pedig még
inkább középpontba került az uniós polgárok magánadatainak védelme, amikor az
Európai Bíróság 2015 októberében eltörölte az EU–USA adatvédelmi egyezményt (Safe
Harbour).
Meghallgatás az EP-ben az új szabályokról
A Parlamentben régóta napirenden van az adatvédelem kérdése, az EP-képviselők legutóbb
februárban vitatták meg szakértőkkel az EU–USA adatátvitelre vonatkozó új egyezmény, az
úgynevezett adatvédelmi pajzs (angolul Privacy Shield) részleteit.
A februári egyeztetésen az EP-képviselők többsége úgy vélte, hogy az új megállapodás jobban védi
az uniós állampolgárok adatait a tengerentúlon, mint elődje, az úgynevezett védett adatkikötő
(angolul Safe Harbour), amelyet 2015 októberében törölt el az Európai Bíróság.
Axel Voss (néppárti, német) elmondta: „A Privacy Shield nem azonos a Safe Harbour
egyezménnyel, mert ez valódi védelmet biztosít az uniós állampolgárok magánadatainak”. Az EPképviselő szerint az új megállapodás átmenne az Európai Bíróság szigorú szűrőjén is, mert
egyértelmű határt szab annak, hogyan és milyen esetekben férhet hozzá az USA kormánya az
adatokhoz.
„Határozottan látszik az előrelépés a Safe Harbour egyezményhez képest” - mondta Birgit Sippel
(szocialista, német), aki ugyanakkor aggodalmát fejezte ki a tömeges megfigyelések szabályozása
kapcsán.
Voltak olyan EP-képviselők és adatvédelmi aktivisták is, akik élesen kritizálták a Privacy Shield
megállapodást. Sophie in 't Veld (liberális, holland) elmondta, hogy kétli, hogy az új egyezmény
megfelelő védelmet biztosít a tömeges megfigyelések ellen.
Honnan indult a probléma és miért kulcskérdés a tengerentúli adatvédelem?

Az, hogy mire keresünk rá online, hová kattintunk, milyen oldalakat nyitunk meg, vagyis az
internethasználat közben generált adataink a Google, a Facebook és hozzájuk hasonló óriáscégek
legértékesebb információi.
Ezeket az adatokat Európában gyűjtik össze, majd feldolgozzák, és az USA-ban teszik pénzzé,
vagyis eladják a hirdetésekkel foglalkozó cégeknek, mint a fogyasztók viselkedésére vonatkozó
információt.
A nemzetközi cégek egyszerű napi munkamenetük közben is átjuttathatják az európaiak adatait az
USA-ban található szervereikre. A kisebb reklámcégek, hirdetésekkel, vagy weboldalakkal
foglalkozó vállalkozások sokszor használják az európaiak Egyesült Államokban tárolt adatait
marketing célra, ilyen esetekben pedig az adatátvitel automatikusan történik.
Miért fontosak az EU–USA adatvédelmi egyezmények?
Az EU mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy garantálja a személyes adatok védelmét,
erről többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikke rendelkezik. Kiemelten igaz
ez most, hogy a Parlament 2016 áprilisában jóváhagyta az új adatvédelmi szabályokra vonatkozó
csomagot.
Az Európai Unióban érvényes adatvédelmi szabályok sokkal szigorúbbak és jobban védik az
állampolgárokat, mint az Egyesült Államokban, ezért felmerült a kérdés, hogyan lehet megfelelően
védeni a magánadatainkat az USA-ban.
Safe Harbour egyezmény
A fenti kérdésre a Safe Harbour egyezmény adott választ, amelyet 2000-ben, egy kétéves
tárgyalássorozat után írtak alá. A megállapodás megköveteli az amerikai cégektől, hogy kövessék
az uniós adatvédelmi elveket, amikor európai polgárok adatait kezelik, még ha az Európán kívül
történik is. Az amerikai cégeknek igazolniuk kell, hogy eleget tesznek a szabályoknak.
Az Európai Bizottságnak pedig a tervek szerint időről időre felül kellett volna vizsgálnia, hogy a
cégek valóban eleget tesznek-e a megállapodásban foglaltaknak.
A tömeges megfigyelések botránya világított rá, mekkora a probléma
Óriási port kavart a nemzetközi sajtóban, amikor Edward Snowden, aki az amerikai
Nemzetbiztonsági Ügynökségnél (NSA) dolgozott, 2013-ban információt szivárogtatott ki a
szervezet által végzett tömeges adatgyűjtésről újságíróknak.
Ezt követően egyre több ilyen ügy látott napvilágot, majd az osztrák Maximillian Schrems panaszt
nyújtott be az ír adatvédelmi hatóságnál - ahonnan a Facebook európai központjából a felhasználók
adatait továbbítják az USA-ba -, hogy személyes adatait nem védik megfelelőképpen.
Az ír hatóságok a Safe Harbour egyezményre hivatkozva elutasították a panaszt, az ír legfelsőbb
bíróság pedig az Európai Bíróság elé terjesztette az ügyet.
Az Európai Bíróság megvizsgálta az esetet és 2015. október 6-án meghozott ítéletében hatályon
kívül helyezte a Safe Harbour egyezményt. A Bíróság szerint ugyanis ez nem biztosít megfelelő
védelmet az uniós állampolgárok adatainak, nem akadályozza meg a tömeges megfigyeléseket és
nem biztosít megfelelő bírósági jogorvoslatot ezek ellen.
Vita szerdán az EP-ben az új adatvédelmi megállapodás kapcsán
Miután a Bíróság eltörölte a Safe Harbour egyezményt, az Európai Bizottság és az amerikai
hatóságok közös erővel dolgoztak egy olyan megállapodáson, amely garantálja az uniós
állampolgárok adatainak védelmét az USA tömeges megfigyeléseivel szemben és jogorvoslatot is
biztosít a vitás esetek kezelésére.

Az egyezménynek az is fontos célja, hogy megakadályozza, hogy a nemzeti hatóságok a Safe
Harbour eltörlését követően hirtelen olyan szabályokat állítsanak fel, amelyek teljesen meggátolják
az EU-ban élők magánadatainak átvitelét az USA-ba, hiszen ez súlyos gazdasági
következményekkel járhat.
Az új megállapodás a Privacy Shield, magyarul adatvédelmi pajzs nevet viseli, de vajon valóban
képes visszaverni a személyes adatokat érő támadásokat?
A 29. cikk alapján létrehozott, adatvédelemért felelős munkacsoport, amely az Európai Bizottság
mellett működik független tanácsadó szervként nemrég rámutatott, hogy az új megállapodás során
az NSA nem biztosított elegendő adatot ahhoz, hogy meg lehessen védeni az uniós polgárok
adatait a tömeges megfigyelésektől.
A munkacsoport emellett kiemelte, hogy az USA által kijelölt ombudsman nem megfelelő arra,
hogy részlehajlás nélküli jogorvoslatot biztosítson az amerikai hatóságok és uniós állampolgárok
között felmerülő konfliktus esetén.
Az EP szerepe és a következő lépések
A Privacy Shield megállapodás elfogadásának pontos folyamatáról ide kattintva lehet többet
megtudni. A Parlament a folyamat bármelyik lépcsőjén, akár a Tanáccsal közösen kérheti a
Bizottságot, hogy módosítsa, vagy vonja vissza a döntését.
Adatvédelmi egyezmények az EU–USA között
Az EU–USA között bizonyos területeken már léteznek adatvédelmi megállapodások. Ilyen például a
rendvédelmi szervek közötti együttműködésre vonatkozó úgynevezett esernyő megállapodás
(Umbrella agreement), az utasadat-nyilvántartásról szóló egyezmény, vagy az EU–USA közötti, a
terrorizmus finanszírozásának felderítését célzó (TFTP), banki átutalásokra vonatkozó
megállapodás.
A legfontosabb minden ilyen egyezmény esetében az, hogy megfelelő jogorvoslat álljon az uniós
állampolgárok rendelkezésére probléma esetén.

Brüsszel, 2016. május 20.

Sok magyar áldozata van az emberkereskedelemnek
Az emberkereskedelem regisztrált áldozatainak a száma 2013-ban és 2014-ben az EUban elérte a közel 16 ezer főt, de az áldozatok tényleges száma ennél jóval nagyobb
lehet – húzza alá az emberkereskedelemről szóló uniós jelentés. A két év alatt több mint
900 magyar állampolgár vált az emberkereskedelem valamelyik formájának az
áldozatává, ez a negyedik legmagasabb szám az EU-ban.
A tagállami hatóságoknak közel 16 ezer olyan személyről van tudomásuk, akik 2013-ban és 2014ben emberkereskedelem áldozatává váltak az Európai Unióban. „Ez a szám azonban csak a jéghegy
csúcsa, az áldozatok tényleges száma ennél jóval magasabb lehet” – közölte Myria Vassziliadu, az
emberkereskedelem elleni uniós koordinátor, aki csütörtökön mutatta be az emberkereskedelem
EU-n belüli helyzetéről készült 2016-os jelentést.
Az emberkereskedelem áldozatainak kétharmada valamelyik uniós tagország állampolgára. Az öt
EU-tagállam, amelynek állampolgárai között a legtöbb áldozatot szedi az emberkereskedelem
sorrendben: Románia, Bulgária, Hollandia, Magyarország és Lengyelország. Ugyanarról az öt
tagállamról van szó, amelyek 2010 és 2012 között is a lista élén álltak.

2013-ban és 2014-ben összesen 904 magyar áldozatot regisztráltak a hazai hatóságok: a 15 846
nyilvántartásba vett személy közül tehát ennyi a magyar. A magyar pórul jártak többsége szexuális
kizsákmányolás áldozata lett.
Az EU-n kívüli országok közül Albánia, Kína, Marokkó, Nigéria és Vietnam állampolgárai fordultak
elő a legnagyobb számban az emberkereskedelem regisztrált áldozatai között.
A regisztrált áldozatok 67 százaléka szexuális kizsákmányolás áldozata, ez számít az
emberkereskedelem legelterjedtebb formájának. A második leggyakoribb eset a munka célú
emberkereskedelem. A fennmaradó 12 százalék az egyéb kategória, benne a név- és
kényszerházassággal, a szervezett koldulással, az újszülött gyermekük eladása céljából toborzott
terhes nőkkel, vagy a szervkereskedelem céljából elrabolt vagy elcsábított emberekkel.
A regisztrált áldozatok több mint háromnegyede nő, körülbelül 15 százalékuk pedig gyermek.
Ugyancsak egyre több az áldozat a fogyatékosok és a romák körében.
A jelentés elkészítésére a 2011-ben elfogadott emberkereskedelem elleni irányelv kötelezte a
Bizottságot. Myria Vassziliadu szerint bár az irányelv fontos mérföldkőnek számított a jelenség
elleni harcban, a tagállami hatóságok fellépése még mindig számos kívánnivalót hagy maga után.
Aggasztóan alacsonynak nevezte például a tagállamokban emberkereskedelem miatt indított
nyomozások és vádemelések számát. De, azt is problematikusnak nevezte, hogy a tagországoknak
mindössze a felében számít bűncselekménynek az emberkereskedelem áldozatai által nyújtott
szolgáltatások szándékos és tudatos igénybevétele.
2016 végére a Bizottság két további jelentést publikál majd – az egyiket a megfelelés, a másikat a
büntetendőség témájában –, valamint közzéteszi az emberkereskedelem elleni küzdelem 2016
utáni stratégiájáról szóló dokumentumot. Különösen fontos feladatnak tartja Brüsszel a gyermekek
védelmét a migrációs útvonalak mentén, továbbá a közös európai menekültügyi rendszer
kialakítása során kiemelt figyelmet kíván fordítani a kísérő nélküli kiskorúakra is.

Brüsszel, 2016. május 20.

Hatályba lépett a szigorított dohányszabályozás
A törvény által előírt május 20-i határidőre mindössze 11 uniós tagállam ültette át
teljesen a dohánytermékekről szóló uniós irányelvet, ami újabb mérföldkő lehet a
dohányzás visszaszorítására irányuló erőfeszítésekben. Magyarország az utolsó
simításoknál tart a jogszabály átvételében.
Május 20-án járt le a dohánytermékekről szóló irányelv átültetésére adott haladék, s a határidőre
mindössze 11 tagállam ültette át nemzeti jogrendjébe az új uniós szabályokat. Az irányelv célja a
dohányzás visszaszorítása, különösen a fiatalok körében.
Magyarországon értesülésünk szerint az utolsó simításokat végzik az irányelv átültetésén,
lényegében csak a jogszabály kihirdetése maradt hátra. Brüsszel szerint számos más tagállamban
is a végéhez közeledik a folyamat.
A dohánytermékekről szóló irányelvet 2014-ben fogadta el az EU, a tagállamoknak két évük volt a
jogszabály átvételére, ami most járt le.
Az Európai Bizottság szerint a következő a 10 legfontosabb változás:
• Nagyobb méretű, képpel ellátott kötelező egészségvédelmi figyelmeztetések (a doboz felületének
65%-án, elől és hátul is).

• A dohány erőteljes ízét elfedő jellegzetes ízesítésű cigaretták és cigarettadohányok tilalma (a
mentolos ízű cigik esetében 4 éves átmenet van).
• A kátrány-, nikotin- és szén-monoxid értékek helyett üzenet tájékoztatja a fogyasztókat arról,
hogy „A dohányfüst több mint 70 rákkeltő anyagot tartalmaz”.
• A csomagoláson nem helyezhetők el reklámcélú vagy félrevezető elemek, és a dohánytermékek
nem forgalmazhatók vékonyított vagy más, nem szabályos formájú csomagolásban. Tilos 20
szálnál kevesebb cigarettát tartalmazó dobozt árusítani.
• A dohánytermékek gyártóinak és importőreinek szabványosított elektronikus formátumban
jelentést kell tenniük az általuk az uniós piacon forgalomba hozott termékek összetevőiről.
• Szigorúbb biztonsági és minőségi előírások az elektronikus cigarettára vonatkozóan.
• Módosulnak az elektromos cigarettákra vonatkozó csomagolási és címkézési előírások.
• Tekintettel arra, hogy az e-cigaretta viszonylag új termék, melyről még csak most látnak
napvilágot az első tudományos eredmények, az irányelv nyomon követési és jelentéstételi
kötelezettségeket ír elő a gyártók, az importőrök, a tagállamok és a Bizottság számára (az
elektromos cigarettákat gyógyászati termékként kell szabályozni, ha gyógyító, illetve a szenvedély
kialakulását megelőző hatásuk van, vagy a hagyományos dohánytermékekhez képest alternatívát
képeznek. Az utóbbi esetben az e-cigi nikotintartalma nem lehet több 20 mg/ml-nél).
• A határokon átnyúló távértékesítés tilalmának lehetősége.
• Új intézkedések az illegális dohánykereskedelem felszámolására (biztonsági hologram a
csomagoláson).
Tizenkét évvel az előző irányelv hatályba lépése után évente még mindig körülbelül 700 ezer
elhalálozást hoztak összefüggésbe a dohányzással. Az EU15-ben (régi tagállamok) 2002-ben még a
lakosság 40 százaléka gyújtott rá. 2012-re az EU27-ek szintjén az arányuk 28 százalékra csökkent.

Brüsszel, 2016. május 19.

Hamvadó cigarettavég

Hogyan alakul a dohányosok száma Európában?
Az EU-ban a dohányosok 94%-a 25 éves kora előtt kezd el dohányozni, akik így
átlagosan 14 évet veszítenek az életükből. Az EU két évvel ezelőtt fogadott el irányelvet
ennek visszaszorítására, amely pénteken lép hatályba. Minden negyedik 14-25 év közötti
európai fiatal dohányzik, ezért az új szabályok fő célja az, hogy a cigaretta minél
kevésbé legyen vonzó a fiatalok számára. Összefoglaltuk a főbb változásokat,
infografikánkon pedig bemutatjuk, hogyan alakul a dohányosok száma az EU-ban.
Új uniós irányelv lép hatályba május 20-án, amely megszigorítja a dohánytermékekre és
kapcsolódó eszközökre vonatkozó szabályozást a tagállamokban.
A fontosabb változások
A jogszabály betiltja a cigaretta és a sodrásra szánt dohány ízesítését, amely vonzóbbá teszi a
dohánytermékeket a fiatalok számára.
A csomagolás elejének és hátoldalának 65 százalékát egészségügyi figyelmeztetésnek kell
borítania, amely képet is tartalmaz - ez a legtöbb tagállamban újdonság lesz.
A dohánycégeknek részletes beszámolót kell küldeniük a tagállamoknak arról, hogy pontosan
milyen adalékanyagokat tartalmaz az adott dohánytermék. Az irányelv arra is kötelezi a gyártókat,
hogy jelentsék, mielőtt új terméket vezetnek be a piacra.
Betiltják a kisebb kiszerelésű dobozokat, mert ezek olcsóbbak, így elérhetőbbek a fiatalok számára,
valamint tiltanak bármilyen reklámot, vagy felhívást a dobozokon.
Fontos változás, hogy az irányelv lehetőséget ad a tagállamoknak arra, hogy megtiltsák a
dohánytermékek interneteses árusítását.
A szabályozás az e-cigarettára is kiterjed, amelyet gyógyszerként kell szabályozni, ha a gyártója a
dohányzásról való leszokást ígér. Ellenkező esetben a termék a dohánytermékekre vonatkozó
szabályzás alá esik, és nikotintartalma nem haladhatja meg a 20 mg/ml értéket.
Komoly egészségügyi kockázatok
Évente 700 ezren halnak meg a dohányzás következtében az Unióban. A dohányosok nemcsak a
súlyos betegségeknek vannak kitéve, mint például a rák, vagy légzési problémák, hanem mintegy
14 évvel rövidítik meg az életüket.
„Az EU-ban mindenhol mindenki érzékelni fogja a változást, hiszen az eddig reklámfogásokkal élő
gyártók termékei eltűnnek a piacról, a dobozok pedig több egészségügyi figyelmeztetést
tartalmaznak majd, mint hirdetést. Az új szabályok a tagállami tiltásokkal, például a nyilvános
helyeken történő dohányzás megszüntetésével karöltve segítenek megelőzni, hogy a gyártók
összetoborozzák a dohányosok következő generációját. Most, hogy a dohánycégek elveszítették a
pereket az Európai Unió Bíróságán, azok a tagállamok is kénytelenek lesznek átültetni az irányelvet
a nemzeti jogukba, akik ezt eddig még nem tették meg” - mondta Linda Mc Avan (szocialista, brit)
jelentéstevő.

Brüsszel, 2016. május 19.

Csatát nyertek a zöldek Brüsszelben
Túl nagy volt a nézetkülönbség a tagálamok szakértői között, ezért nem szavaztak a glifoszát
engedélyének meghosszabbításáról.

Az Európai Bizottság 9 évre adott volna zöld utat, de esély se volt arra, hogy meglegyen a többség.
Franciaország, Olaszország Hollandia és Svédország szakértőinek komoly kétségei voltak a
vegyszer egészségügyi hatásait illetően.
Ha nem lesz döntés június végéig, a gyakorlatban betiltják a glifoszátot az unió területén.

Brüsszel, 2016. május 18.

Nem vagyunk kísérleti patkányok!
A glifoszát betiltását követelték aktivisták Brüsszelben.
Az unió központjában ugyanis a napokban döntenek a gyomírtó újbóli, ideiglenes engedélyezéséről.
A szakértők megosztottak abban, hogy valóban rákkeltő-e ez a vegyület.
- Európának világossá kell tennie, hogy nem kockáztatja az egészségünket. Polgárok vagyunk, nem
pedig kísérleti patkányok. Nem hagyjuk abba a kampányunkat! – mondta az egyik aktivista.
- Tudjuk, hogy hamarosan kiderül néhány fontos eredmény erről a gyomírtóról. Nem szeretnénk,
ha az Európai Bizottság biztonságosnak nyilvánítaná, miközben nem világos a tudományos háttere
– tette hozzá Bert Wander.
Az Európai Bizottság 9 évre engedélyezné a glifoszát használatát. A tagállamok a saját területükön
továbbra is korlátozhatnák ezt.

2016. május 13.

Strasbourgban történt
Az Europol hatékonyabban tud fellépni a terrorizmus, kiberbűnözés és egyéb súlyos
bűncselekmények ellen azoknak az új szabályoknak köszönhetően, amelyeket a
strasbourgi plenáris ülésen fogadott el a Parlament.
Az EP-képviselők egy plenáris vitán kifejtették, hogy a dublini rendszert fel kell váltani egy
tagállami szolidaritáson alapuló hatékony menekültügyi rendszerrel, valamint hangot adtak
aggodalmuknak a török vízumliberalizáció kapcsán.
Új jogosítványok az Europolnak
Az új szabályok növelik az Európai Rendőrségi Hivatal hatáskörét a terrorizmus elleni fellépésben,
megkönnyítik többek között, hogy az Europol különleges egységeket állítson fel vészhelyzet esetén.
A szervezet új jogosítványai mellé erős adatvédelmi biztosítékok és a demokratikus kontrollt
szolgáló eszközök is érkeznek. Infografikánkat az Europol feladatairól ide kattintva lehet elérni.
A Dublini rendszer reformja
A menedékkérelmek elbírálásának jelenlegi szabályait a tagállami szolidaritáson alapuló hatékony
menekültügyi rendszerrel kell helyettesíteni, mondták az EP-képviselők egy vita során.
Schengeni övezet

Schengen helyreállításához az EU külső határait kell megfelelően biztosítani, mondták EPképviselők.
Emberkereskedelem
Az emberkereskedelmet sokan a mai idők rabszolgaságának tekintik, súlyos bűncselekmény és
alapvető emberi jogokat sért. Az EP szerint lépéseket kell tenni az emberkereskedelem
visszaszorításáért és az áldozatok védelméért, erről is vitáztak a képviselők.
Társasági adó
Az EP-képviselők üdvözölték és „az agresszív vállalati adótervezés elleni küzdelem fontos
lépésének” tartják azt a bizottsági javaslatot, amelynek értelmében a tagállami hatóságok
automatikusan megosztanák egymással a társasági adóbefizetésekre vonatkozó információjukat.
Északi Áramlat 2.
Az Északi Áramlat 2. ellentétes az energiaunió céljaival és károsan hat a tagállamok közti
szolidaritásra az EP-képviselők szerint, ezért egy vita során a projekt leállítását kérték.

Brüsszel, 2016. május 12.

Az orrunkra kötnék, melyik ország tejét és húsát fogyasztjuk
A hús- és tejtermékek címkéin kötelező legyen a származási országot is feltüntetni –
szorgalmazták egy csütörtökön elfogadott nem kötelező érvényű állásfoglalásban az Európai
Parlament tagjai.
A tej, a tej- és hústermékek valamennyi fajtája kapcsán kötelezővé tenné a származási ország
vagy az eredet helyének feltüntetését az Európai Parlament, amely csütörtökön szavazott meg egy
saját kezdeményezésű (jogilag nem kötelező érvényű) jelentést.
A képviselők arra kérik a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyék fontolóra a származási ország
vagy az eredet feltüntetésének kiterjesztését más, egyetlen összetevőből álló termékekre, vagy
olyan termékekre is, amelyek egyetlen fő összetevővel rendelkeznek.
A szöveg szerint a lóhúsbotrányra és más visszaélésekre való tekintettel az élelmiszerlánc
átláthatóbbá tétele és az európai fogyasztók jobb tájékoztatása érdekében kötelezővé kellene tenni
a feldolgozott élelmiszerekben található hús származási helyének feltüntetését is.
A képviselők emlékeztetnek rá, hogy az uniós polgárok 84%-a tartja szükségesnek a tej
származási helyének feltüntetését, 88%-uk a húsokra is tenne ilyen címkéket (a marha-, disznó-,
birka-, kecske- és baromfihús címkézése már megoldott); több mint 90%-uk pedig fontosnak
tartja, hogy a feldolgozott élelmiszereket is címkézzék származási ország szerint.
A képviselők megjegyzik, hogy a Bizottság jelentése szerint a húsok esetében a származási ország
kötelező feltüntetésének költségei viszonylag alacsonyak lennének.
Arra is rámutatnak, hogy mivel az önkéntes címkézés számos különböző rendszer kialakulásához
vezethet, a címkézési rendszerek ilyen összevisszasága zavaró lehet a fogyasztók számára.

Brüsszel, 2016. május 12.

A szülői szabadság kifizetése nem költség, hanem befektetés
Az apáknak csupán az 1%-a megy szülői szabadságra, ami hátrányosan érinti a nőket, hiszen
sokszor a karrierjükbe kerül, hogy otthon maradnak a gyermekükkel. Ezt a problémát
kiküszöbölendő az EU-ban irányelv szabályozza a szülői szabadság kérdését, de ennek gyakorlatba
történő átültetése nem minden tagállamban sikeres.
Az Európai Unióban a munkavállalóknak jogukban áll, hogy szülői szabadságra menjenek, ha
gyermekük születik, vagy örökbe fogadnak. A szabadság feltételeit azonban a tagállamok nemzeti
jogszabályai fektetik le, így elég eltérő a kérdés megközelítése például a szabadság hossza és a
fizetés mértéke tekintetében is.
„A szülői szabadság alatti juttatás nagyon fontos ahhoz, hogy a férfiak is éljenek vele” - véli Maria
Arena. „A szülői szabadságot ki kell fizetni, hogy igazságos legyen a munka és a magánélet
megosztása a férfiak és nők között, véget vetve ezzel a nőkkel szembeni diszkriminációnak a
munkahelyeken” - mondja az EP-képviselő.
Maria Arena szerint az is probléma, hogy egyes tagországok a szülői szabadság kifizetésére
költségként tekintenek, nem pedig befektetésként: „Meg akarjuk győzni ezeket a tagállamokat,
hogy a szabadság, főleg a szülői szabadság valójában nagyobb, erősebb munkaerőt generál,
méghozzá szakképzett munkaerőt, és ezért előnyös a vállalat számára is”.

2016. május 12.

Veszélyeztetett növényfajok
Minden ötödik növényfajt a kihalás veszélye fenyegeti – ezt állítják az első világméretű
felmérés eredményeit összegző tanulmány szerzői.
A State of the World’s Plants című jelentés összeállításán a londoni Királyi Botanikus Kertek (RBG)
munkatársainak vezetésével 80 szakértő dolgozott. A tudomány 391 ezer növényfajt tart számon a
legapróbb orchideáktól a mamutfenyőig.
- Jó hír, hogy még mindig találunk új fajokat. Évente átlagban 2000 új növényt fedezünk fel. Új,
élelemként, üzemanyagként vagy gyógyszeralapanyagként hasznosítható fajtákat. Az viszont
rossz, hogy a sok helyen rendkívüli mértékben megváltozott a táj, főként a mezőgazdasági
termelés miatt, de persze egy kicsit a klímaváltozás miatt is – mondja Kathy J. Willis, az RBG
tudományos igazgatója.
A Föld számos pontján iszonyúan gyors a változás. A trópusi erdők egy részét a nagyvárosok vagy
éppen a mezőgazdaság veszélyezteti.
- Még mindig nagyon-nagyon kevés az olyan terület, amelyet az ott található növények miatt
nyilvánítanának védetté. A természetvédelmi körzetek többsége a madaraknak köszönhető.
Változásra van szükség, hiszen a növények meghatározó szerepet töltenek be az emberiség
életében – magyarázza Kathy J. Willis.
A füvészkertek elképesztően gazdag növénygyűjteménye csupán töredéke a Földön fellelhető
fajoknak.
- Jó lenne a vadon élő fajok rendszerezésével foglalkozni, de ha a biomok és a bioszféra, az erdők
ilyen tempóban pusztulnak, előbb-utóbb már csak a növénygyűjteményekben létező példányokat
tanulmányozhatom – aggódik Timothy Utteridge, az RBG munkatársa.

A Természetvédelmi Világszövetség jelentésében az áll, hogy a mezőgazdaság jelenti a legnagyobb
veszélyt a vadon élő fajok számára (31 %), utána jön a fakitermelés (21 %), a klímaváltozás csak
4 (3,9) százalékban okolható.

Brüsszel, 2016. május 11.

Terrorizmus elleni harc: a képviselők jóváhagyták az Europol új
jogosítványait
Az EU bűnüldöző hatósága, az Europol a szerdán elfogadott új irányítási szabályok nyomán
hatékonyabban tud majd fellépni a terrorizmus, kiberbűnözés és egyéb súlyos bűncselekmények
ellen, illetve gyorsabban tud reagálni különféle fenyegetettségekre. A szervezet új jogosítványai
mellé erős adatvédelmi biztosítékok és a demokratikus kontrollt szolgáló eszközök is érkeznek.
Az EP és a Tanács tárgyalódelegációi által tavaly novemberben elfogadott szabálytervezet úgy
bővítené a szervezet mandátumát, hogy az Europol biztosan képes legyen szembeszállni a növekvő
terrorista veszéllyel és nemzetközi bűnözéssel. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a szervezet
gyorsabban tudna felállítani az adott veszélyek elhárítására specializált egységeket.
"Az Europolra vonatkozó új szabályok javítani fogják az Unió állampolgárainak biztonságát" mondta a szavazás előtti vitában Agustín Díaz de Mera (EPP, Spanyolország).
Az online terrorista propaganda gyorsabb eltávolítása
Az Europol a gyorsabb reagálás érdekében közvetlenül tud majd információkat cserélni cégekkel és
civil szervezetekkel - például egyenesen megkeresheti a Facebook-ot, hogy töröljön az ISIS által
feltett tartalmakat és így vessen gátat a terrorista propaganda terjedésének. (Ezt eddig
kormányokon, nemzeti hatóságokon keresztül lehetett csak intézni).
Hatékonyabb információáramlás
Hogy a terrorizmus elleni harcot ne fékezze az esetleges információhiány, az új szabályok arra
ösztökélik a tagállamokat, hogy szolgáltassanak az Europol számára adatokat. Az információ
megosztás serkentése érdekében az Europol éves jelentést készít az EP, a Tanács és a Bizottság
számára a tagállamoktól kapott adatok alapján.
Adatvédelem és demokratikus kontroll
A képviselők gondoskodtak róla, hogy a szervezet új jogosítványaihoz erősebb adatvédelmi
szabályok és parlamenti kontroll társuljon. Az Europol munkáját az Európai Adatvédelmi Biztos
fogja felügyelni és az állampolgárok számára világos panasztételi eljárás áll majd rendelkezésre. A
szervezet munkáját a nemzeti parlamentekből és EP képviselőkből álló testület is ellenőrzi.
A rendelet 2017. május 1-től alkalmazható.
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Brüsszeli reakció a magyar referendumra
Az Európai Bizottság abból indul ki, hogy a menekültkérdésben kiírandó magyar népszavazás
jövőbeli, és nem már meghozott uniós döntésekre vonatkozik – közölték a testületnél.

Az Európai Bizottság abból a feltételezésből indul ki, hogy a menekültkérdésben kiírandó magyar
referendum jövőbeli, és nem már meghozott uniós döntésekre vonatkozik. Ezt közölték az Európai
Bizottságnál arra a hírre reagálva, hogy az Országgyűlés megszavazta a népszavazás megtartását.
A választópolgároknak arra a kérdésre kell igennel vagy nemmel válaszolniuk, hogy „egyetérteneke azzal, hogy az EU a magyar parlament akarata ellenére előírja nem EU-állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését”.
„Abból indulunk ki, hogy a magyar referendum jövőbeli döntésekre vonatkozik” – közölte a
Bizottság. A testületnél arra is emlékeztettek, hogy már egyértelműen hangot adtak
aggodalmuknak egy létező és jogilag kötelező tanácsi döntésről szóló esetleges referendummal
kapcsolatban.
A magyar miniszterelnök a Kossuth rádióban megerősítette, hogy a referendum a jövőről és nem a
múltról szólna. A menekültek tagállamok közötti kötelező elosztásáról szóló tavaly szeptemberi
tanácsi döntést az Európai Bíróságon támadta meg a magyar (és a szlovák) kormány.
A valamennyi tagállam által jóváhagyott és a Szerződésben rögzített döntéshozatali folyamat
mindenesetre ugyanaz marad” – hangsúlyozza az Európai Bizottság.
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Nekiestek az EP-ben az Északi Áramlatnak
Az Északi Áramlat 2. gázvezeték-projekt ellentétes az energiaunió céljaival, hátrányosan érinti a
tagállamok közötti szolidaritást és geopolitikai szempontból is komoly fenntartások hozhatók fel
vele szemben – hangzott el az Európai Parlament témának szentelt plenáris vitáján.
Támadások kereszttüzébe került hétfőn az Európai Parlamentben az Északi Áramlat gázvezeték
második verziójának megépítésére irányuló orosz-német terv. Az esti plenáris vitán a képviselők
többek között azt hozták fel a projekttel szemben, hogy az ellentétes az energiaunió céljaival,
gyengíti a tagállamok közötti szolidaritást és geopolitikai szempontból is erősen aggályos.
Számos képviselő arra mutatott rá, hogy az Északi Áramlat 2. nem hogy segítené a források
diverzifikációját, de éppenséggel növeli a függést egyetlen szállítótól. Mások úgy érveltek, hogy a
projektet geopolitikai érdekek mozgatják, annak gazdasági és klímavédelmi szempontból sincs
értelme. A felszólaló képviselők zöme arra kérte a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb állítsa le
a projektet.
"A projekt valószínűleg átrajzolja a jelenlegi gázpiacot" – jelentette ki a vitában Miguel Arias
Cañete energia- és klímapolitikai biztos, aki hozzátette: a Bizottság a német hatóságoktól bekért
minden adatot a beruházás értékeléséhez. Hangsúlyozta, hogy az Északi Áramlat 2-nek minden
szempontból meg kell felelnie az uniós jognak és mint minden projektnek, ennek is összhangban
kell lennie az energiaunió célkitűzéseivel.
"Ha megvalósul az Északi Áramlat 2. gázvezeték, az jelentősen megnövelheti a gáz árát KözépEurópában, továbbá a már megépített gázvezeték-összekötők sem tudják ellátni funkciójukat - a
forrásdiverzifikációt" - figyelmeztetett Gyürk András fideszes EP-képviselő.
Az Északi Áramlat 2. a tervek szerint megduplázná a Balti-tenger alatt Oroszországból
Németországba futó mostani Északi Áramlat gázvezeték kapacitását. Az orosz Gazprom által
vezetett konzorcium 2019 végére fejezné be a munkát.
A projekttársaságban a Gazprom mellett öt európai székhelyű cégnek is érdekeltsége van: az
E.ON, az OMV, a Shell, a Wintershall és az ENGIE.

Gyürk András felszólalásában kiemelte: a projekt megvalósulása esetén azokon a közép-keleteurópai gázvezeték összekötőkön, amelyek megépítésének célja a forrásdiverzifikáció elősegítése
volt, szintén orosz gáz fog érkezni. Kétséges, hogy marad-e kapacitás az összekötőkön alternatív
gáz szállítására. "Várhatóan gazdasági szempontból sem járnak jól a közép- és kelet-európai
országok, mivel a több országon keresztüli szállítás jelentősen megdrágíthatja az energiahordozó
árát" - emelte ki a fideszes politikus.
A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációvezetője arra kérte az Európai Bizottságot, hogy
törekedjen az energia uniós célok megvalósítására és az európai uniós jogszabályok, mindenekelőtt
a harmadik energiacsomag betartatására.
Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője a közelmúltban levelet írt Canete biztosnak és
Sigmar Gabriel német szociáldemokrata alkancellárnak, amelyben leszögezte: „a projektet nem
csak ki kell zárni az európai pénzügyi támogatásból, de az energiauniós célokkal való teljes és
feltétel nélküli megegyezésnek is fenn kell állnia, továbbá az EU-jogot is alkalmazni kell”.
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Németországban a migráció, Magyarországon a fogyasztás pörgeti fel a
gazdaságot
Segít felpörgetni a német gazdaságot a menekültügy.
Ezt az unió pénzügyi és gazdasági biztosa, Pierre Moscovici mondta a szervezet tavaszi gazdasági
előrejelzésének ismertetésekor.
- Németországban 1,6 százalék lehet a gazdasági növekedés. Ez főleg a növekvő fogyasztásból, a
stabil gazdasági alapokból tevődik össze. De szerepe van benne a menedékkérők elhelyezéséből
adódó beruházásoknak is. Gazdasági téren így pozitív hozadéka van a jelenségnek – mondta az
unió gazdasági biztosa, Pierre Moscovici.
A jelentésből kiderül, hogy a növekedés az unió egészében és az euróövezetben is kitart a
gyengülő világgazdasági környezet ellenére is.
Magyarországon háztartások fogyasztása pörgeti a gazdaságot, idén 2,5%, jövőre pedig 2,8%
lehet a növekedés.
Csökken a deficit és a munkanélküliség is a jelentés szerint.
Az uniós lista végén Görögország áll, amely csak lassan kezd kilépni a recesszióból.
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Közelebb vagyunk a roamingdíjak megszűnéséhez
Egy lépéssel közelebb kerülünk a roamingdíjak eltörléséhez április 30-án. Ettől a naptól
ugyanis a Parlament, a Bizottság és a Tanács tavalyi megállapodásának megfelelően
csökkennek a tarifák, 2017. június 15-ét követően pedig már ugyanazt az árat fizetjük,
ha hazatelefonálunk, vagy online nézzük a meccset egy másik uniós országban, mintha
otthon tennénk ugyanezt. A netsemlegességre vonatkozó új szabályok is életbe lépnek
április 30-án.

A roamingdíj a mobilszolgáltatók által a másik hálózatban végződő ügyfélhívások után egymás felé
elszámolt díj.
Április 30-án megkezdődik az átmeneti időszak
Egy uniós megállapodásnak köszönhetően 2016. április 30-ától csökkennek a roamingdíjak, 2017.
június 14-ig azonban a szolgáltatók még kiszabhatnak egy magasabb összegű díjat a belföldi
árakhoz képest.
Ezidő alatt a mobiltelefonos hívásokért percenként maximum 5 eurócentet, sms-enként 2
eurócentet, az adatforgalomért pedig megabájtonként 5 eurócentet számolhatnak fel az EU-ban a
szolgáltatók. A részleteket összefoglaltuk egy táblázatban cikkünk végén.
„Április 30-a egy nagyszerű nap a fogyasztók számára. Ezentúl csaknem négyszer kevesebbet
fogunk fizetni, ha egy másik uniós országban telefonálunk, internetezünk, vagy küldünk sms-t. Ez
az utolsó lépcső, mielőtt 2017 júniusában végleg megszűnnek a roamingdíjak”.
Lépések a netsemlegesség előmozdításáért
A roamingdíjak eltörlése az úgynevezett távközlési csomag egyik eleme. Ennek részeként a felek
megegyeztek abban is, hogy lépéseket tesznek a netsemlegesség előmozdításáért.
A netsemlegesség az az elv, amely szerint az internetes szolgáltatóknak azonos módon kell
megítélniük az online elérhető tartalmakat, weboldalakat és platformokat. Tilos például direkt
meggátolni vagy lelassítani konkurens weboldalakat vagy online szolgáltatásokat.
Ezt segítik elő a netsemlegességre vonatkozó új szabályok, amelyek április 30-án lépnek életbe.
Hosszú folyamat előzte meg a mostani változásokat
Az EU 2007 óta folyamatosan csökkenti a külföldi mobilozás díjait. Az EP ezidő alatt már több ízben
a barangolási díjak eltörlése mellett foglalt állást.
A Parlament, a Bizottság és a tagállamok képviselői 2015 júniusában kötöttek megállapodást az
úgynevezett távközlési csomagról, amely tartalmazza, hogy 2017. közepére megszüntetik a
roamingdíjakat. A Parlament plenáris ülése 2015 őszén hagyta jóvá az új szabályokat.
A kiszabható roamingdíjak maximális összege (euróban, ÁFA nélkül)
Jelenleg

2016. április 30-a és
2017. június 15-e után
2017. június 14-e között

Mobiltelefonos hívás
percenként

0,19

Belföldön fizetendő díj +
maximum 0,05

Sms-enként

0,06

Belföldön fizetendő díj +
maximum 0,02

Adatforgalomért
megabájtonként

0,20

Belföldön fizetendő díj +
maximum 0,05

Fogadott sms-enként

Ingyenes

Fogadott hívásonként

0,05

A külföldi mobilhasználat
ugyanannyiba kerül, mint az
otthoni

Mértéke nem haladhatja meg az EU-ban meghatározott átlagos
hívásvégződtetési díj maximumát.*

*Átmeneti rendelkezés, amíg a Bizottság végleges megoldást talál a hívásvégződtetési díjak
kapcsán.
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Az IT lehet az új vámkódex sebezhető pontja

A korábbi szabálykönyvet nagyjából 70 százalékban átírja a május 1-jén hatályba lépő új
uniós vámkódex, ami a digitális kor követelményeihez kívánja hozzáigazítani a közös
vámszabályokat. Az új rendszer működését azonban megnehezítheti, hogy csak 2020-ig
bezárólag kell bevezetni az új informatikai rendszereket.
A régi, 1992-ben elfogadott szabályokat szakértők szerint durván 70 százalékban átírja az új,
modernizált uniós vámkódex, ami május 1-jén lép hatályba. A vámkódex évente több mint 3 billió
euró értékű áruforgalomhoz (uniós importhoz és exporthoz) biztosít kereteket.
Az új szabálykönyvről már a 2007-es német soros EU-elnökség idején megállapodás született, a
felkészülés lassúsága miatt mégis közel egy évtizedet vett igénybe a hatálybalépés.
A vámkódex mélyreható reformjának egyik vezérfonala a vámszabályok és az eljárások
egyszerűsítése, ami várakozások szerint rengeteg papírmunkát és pénzt spórol majd meg a
gazdasági szereplőknek. Az új rendszer nagyobb önállóságot is ad az ügyfeleknek, többek között az
engedélyezett gazdálkodók körének kibővítése révén.
A talán legforradalmibb változás a központi vámkezelés intézményének bevezetése lesz. A május
1-ig érvényes szabályok értelmében a rendeltetés helye szerinti országban kellett befizetni a
vámot, mostantól ez az EU-ba történő belépés helyén lesz.
A vámkezelés költségei és bevételei megoszlanak majd a vámkezelést végző és a rendeltetés helye
szerinti országok között. A költségek eddig a vámkezelést végző országokat terhelték, cserébe a
vámbevételek 25 százaléka is náluk maradt. A másik 75 százalék az EU saját bevételének számít,
és a közös költségvetésbe kerül, ez a jövőben sem változik majd.
Az új rendszerben a 25 százalékon osztoznak tehát a tagállamok, és 10 százalék marad majd a
vámkezelés helye szerinti országnál. Mindez szakértők szerint plusz bevételeket is jelent majd
Magyarország számára, bár az még nem látható, hogy cserébe miként és hol kell majd
kompenzálni.
A bevételeket ugyanakkor minden tagállamban a vámhatóságok működési költségeinek fedezésére
kell fordítani.
Magyarország informatikailag fel van készülve az új vámrendszer működtetésére. Problémák főleg
a tranzitügyleteknél lehetnek, amelyekben több országnak kell részt vennie.
Az egy tagállamban vámvizsgálat alá vont áruk szabadon mozoghatnak az Unión belül, mivel a
tagállamok megegyező vámtarifákat és védelmi szabályokat alkalmaznak.
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Javaslatok az energiaberuházások ösztönzésére
A több mint 200 kiemelt európai energetikai infrastrukturális projektből mostanáig mindössze 13
készült el. Egy neves energetikai és pénzügyi vezetőkből álló csoport nyolcpontos javaslatban
foglalta össze az Európai Bizottságnak, hogy mit kellene tenni a beruházások ösztönzése
érdekében a határkeresztező energia-infrastruktúrákba.
A határkeresztező energetikai beruházások kivitelezésének jelenleg tizenöt év az átlagos
időtartama Európában, ami borzasztóan hosszadalmas és elriasztja a potenciális befektetőket a
hasonló beruházásokban való részvételtől. Egy 17 ismert energetikai és pénzügyi szakemberből,
illetve politikusból álló magas szintű csoport ezért egy olyan jelentést tett le az Európai Bizottság
asztalára, ami nagyobb bizonyosságot és kiszámíthatóságot teremtene a pénzügyi befektetők

számára, és ezáltal jelentősen felgyorsítaná a régóta esedékes infrastrukturális fejlesztéseket
Európa energia rendszereibe, mindenekelőtt az átviteli és az elosztó hálózatokba.
Az Európai Bizottság korábban 2020-ig ezer milliárd euróra becsülte a szükséges beruházások
értékét az uniós energia szektorba, amiből csak a villamos energia átviteli hálózatokba és a
gázvezetékekbe 200 milliárd eurót kellene invesztálni.
A beruházások azonban vontatottan haladnak, elsősorban azért, mert a potenciális befektetők
nincs elegendő biztosítékuk beruházásaik hosszú távon történő megtérülésére. Jelenleg mindössze
13 beruházás valósult meg az EU által kiemeltnek nyilvánított több mint kétszáz európai
energetikai projektből. „A balti államokban és Közép-Európában több ígéretes beruházás is
megvalósult vagy folyamatban van a határkeresztező rendszerek megépítésére. Ezek átlagos
megvalósulási ideje tíz év. Ha a csoportunk által előterjesztett javaslatokat megszívlelnék, akkor
azzal véleményünk szerint jelentősen le lehetne rövidíteni a projektek kivitelezését”.
A befektetők étvágyának tenne jót, ha az EU megszívlelné azt a tanácsot, miszerint a kiemelt
határokon átnyúló projekteket előzetes társadalmi-gazdasági hatásvizsgálat után választhatnák
csak ki, és ezek ezt követően egy „energiauniós végrehajtási folyamat” részévé válnának, aminek
lebonyolítását az innovációs és hálózati végrehajtási ügynökségre (INEA) bíznák.
Az iparági vezetők kibővítenék a tagállami energiaszabályozók együttműködéséért felelős
ügynökség, az ACER hatásköreit a határokon átnyúló regionális szintű projektek közös
megközelítésének kidolgozása és szavatolása érdekében. Az ACER a beruházásban érintett nemzeti
szabályozó szervek közötti konvergencia és összhang előmozdításáért lenne felelős, egyfajta
koordinátori szerepben. A javaslatban az a kívánság is szerepel, hogy az adott projektben érdekelt
tagállamok egy ad hoc transznacionális ügynökséget hozzanak létre a közbeszerzési eljárások
összehangolására és lebonyolítására.
A javaslatok kidolgozói egy köztes (úgynevezett mezzanine) adósságon keresztül biztosítanák az
Európai Bizottság részvételét a projektek finanszírozásában, ezáltal csökkentve a befektetéssel
összefüggő kockázatokat és kiterjesztve a potenciális intézményi befektetők körét.

április 28.

Megkapják milliós fizetésüket a VW topmenedzserei
Az emissziós csalási botrány és annak költségei ellenére üzleti növekedésre számít idén a
Volkswagen. A német autógyártó 127 millió eurós veszteséget könyvelt el a tavalyi negyedik
negyedévben. Egy évvel korábban még 780 millió eurós nyeresége volt.
Éves viszonylatban 4,1 milliárd eurós működési vesztesége lett, ami a legnagyobb a gyár története
során. A csalással kapcsolatos költségekre 16,2 milliárd eurót különítettek el.
Matthias Müller vezérigazgató ettől függetlenül bizakodó. Azt mondta, a VW csoport elég erős
ahhoz, hogy elbírja a pénzügyi terheket. 2015-ben az autószektor nettó likviditása csaknem 40
százalékkal, 24,5 milliárd euróra nőtt.
A VW számos területen csökkenti kiadásait, több száz időszakos állást szüntet meg. A
topmenedzserek viszont megkapják milliós fizetésüket, ami körülbelül 63 millió eurójába kerül a
cégnek. A bónuszok egy részét azonban visszatartják.
2015-ben a VW nettó vesztesége elérte a 5,5 milliárd eurót. Matthias Müller vezérigazgató így is
több, mint 3 millió eurós fizetést kap. A 4,76 millió eurós járandóságából 880 ezret tart vissza a
vállalat.

A botrány hatására lemondott Martin Winterkorn egykori vezérigazgató fizetéséből 30 százalékot
később utalnak át, ám különböző jogcímeken az éves bére így is eléri a 7,3 millió eurót.
Hans Dieter Posch 5,2 millió eurót kap a korábban betöltött pénzügyi igazgatói posztja után, míg a
VW felügyelő bizottságának elnöki posztjáért további 13,4 millió eurót kap.

Brüsszel, 2016. április 28.

Brüsszelben a pálinka az igazi unikum
Megszüntette a pálinka jövedéki adójának ügyében 2011-ben indult kötelezettségszegési eljárást
az Európai Bizottság, amely ugyanakkor hivatalos felszólító levél kiküldésével elindított egy másik
jogi eljárást a pálinkának és az Unicumnak a "chips adó" alól mentességet biztosító hazai
szabályozás miatt.
A testület értesülésünk szerint azt követően döntött a rétestésztaként húzódó, két ízben is az
Európai Bíróság elé továbbított pálinka-dosszié végleges lezárása mellett, hogy a 2016. január
elsején elfogadott új jövedéki adótörvényt összhangban lévőnek találta az uniós szabályokkal.
Az éppen az Európai Bíróság pálinkáról szóló vitában hozott ítéletének végrehajtását célzó magyar
törvény értelmében 1 liter pálinka főzése után egységesen 700 forint jövedéki adót kell befizetni.
Ez az adószint Brüsszel megítélése szerint már megfelel az uniós szabályokkal összhangban lévő
csökkentett jövedéki adókulcsnak.
A pálinka akta lezárása az egyik leghosszabb ideje folyó jogi vita végére tesz pontot az Európai
Bizottság és Magyarország között.
A még 2010 nyarán elfogadott magyar törvény értelmében a háztartások vagy a szeszfőzdék által
személyes használatra előállított pálinka után évi 50 literig nem kellett jövedéki adót fizetni. A
jövedéki termékek adóztatásával összefüggésben viszont hatályban van egy uniós irányelv
(92/83/EGK irányelv), amely a belső piac egységének fenntartása érdekében némiképp
harmonizálni próbálja a jövedéki adóztatás tagállami rendszereit. A keretjogszabály előírja, hogy
évi 50 liter mennyiségig a tagállamok legfeljebb 50 százalékos adókedvezményt adhatnak a
szeszfőzdékben személyes használatra előállított gyümölcspárlatokra.
A Bizottság végül a 2011-ben indult kötelezettségszegési eljárás végén az Európai Bíróság elé
utalta az ügyet, amelyik 2014. áprilisi ítéletében Brüsszelnek adott igazat. Az ítélet indoklása
szerint az uniós jog arra kötelezi a tagállamokat, hogy olyan jövedéki adót vessenek ki az
etilalkoholra, amelynek a bortól és a sörtől eltérő alkoholtartalmú italokra vonatkozó
minimumösszege 550 euró a tiszta alkohol egy hektoliterére. Magyarország ugyan alkalmazhat
kedvezményes jövedéki adó mértéket a szeszfőzdében gyümölcstermesztők által átadott gyümölcsből előállított és a termesztők személyes fogyasztására szánt - alkoholra. Ennek mértéke
azonban nem lehet alacsonyabb az alkoholra vonatkozó általános nemzeti jövedéki adó kulcs 50%nál. Továbbá, alkalmazása évente és gyümölcstermesztő háztartásonként nem haladhatja meg az
50 liter alkoholt.
A Bíróság ítéletében megállapította, hogy a magyar szabályozás meghaladta az irányelvben
Magyarország vonatkozásában nyújtott legfeljebb 50%-os kedvezményt. Megállapította, hogy
mindazon nemzeti szabályok, amelyek mentesítik a jövedéki adó alól a magánszemélyek által
előállított párlatot, ellentétesek az irányelvvel, mivel az irányelv nem ír elő ilyen kivételt az
általános adómérték alól.
Az ügy ezzel azonban még nem zárult le, mert a magyar törvénymódosítás továbbra sem elégítette
ki az Európai Bizottságot, amely ezért tavaly újabb beadványban fordult az Európai Bírósághoz. A

taláros testületnek ugyanakkor nem kell még egyszer döntést hoznia, mert a 2016. január 1-vel
hatályba lépett magyar szabályozás már figyelembe vette a brüsszeli aggályokat.
Mégsem maradunk pálinka nélkül, mert az Európai Bizottság egy másik döntésével csütörtökön
hivatalos felszólító levél kiküldésével kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen azon
magyar törvény miatt, ami a „chipsadót” kiterjesztette az égetett szeszes italokra, így a vodkára, a
whiskyre, a brandyre és a likőrökre is. A 2015. január 1-jén hatályba lépett törvény ugyanakkor
mentességet adott az egészségügyi adó alól a pálinkának és az Unicumnak, azon az alapon, hogy
ezeket tisztán gyümölcsből készítik és párolják. Brüsszel azonban úgy látja, hogy jelen esetben
diszkrimináció forog fenn, és a külföldi szeszes italokat a törvény hátrányosan kezeli a magyar
termékekkel, hungarikumokkal szemben.
Magyarországnak az ilyenkor szokásos eljárással összhangban 2 hónapja van álláspontjának
megvédésére. Ha ez nem győzi meg a Bizottságot, akkor indoklással ellátott vélemény kiküldésével
második szakaszba léptetheti az eljárást.

Brüsszel, 2016. április 28.

Az európai vasúti rendszer akadálymentesítése
A Parlament elfogadta azokat a jogszabályokat, amelyek a vasúttársaságok és gyártók
számára csökkentik az eltérő nemzeti eljárások és előírások miatt létező technikai
akadályokat.
Az EP és a Tanács tárgyalódelegációi által a "negyedik vasúti csomag" műszaki pillére kapcsán
kötött megállapodás gyorsabb és olcsóbb lehetőséget nyújt annak megállapítására, hogy a
vasúttársaságok, mozdonyok és vasúti kocsik megfelelnek-e a biztonsági és technikai előírásoknak.
Az elfogadott módosítások a negyedik vasúti reform csomag első részét képezik. Egyrészt erősítik a
szektor teljesítményét és tőkevonzó képességét, másrészt a minőségfejlesztést ösztönözve
növelhetik a vasút kihasználtságát. Emellett az európai közlekedési ágazatot hozzásegítik ahhoz,
hogy a vállalt kibocsátási célokat teljesítse.
Mivel az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) nagyobb szerepet kap a vasúti szolgáltatók biztonsági
tanúsításában és a vasúti járművek engedélyezésében a járműengedélyek és biztonsági
tanúsítványok kiadása gyorsabbá és egyszerűbbé válik a gyártók és a vasúttársaságok számára.
Eddig, ha egy járműgyártó több uniós tagállamban kívánt piacra dobni egy új járművet, minden
egyes tagállam hatóságainál engedélyeztetnie kellett azt.
Az új tanúsítási és engedélyezési eljárások az új jogszabályok életbelépését követő három éven
belül indulhatnak el. A tagállamok ezt megtoldhatják plusz egy évvel, ha alapos indokot
szolgáltatnak az ERA és a Bizottság felé.

április 28.

Sziszifuszi küzdelem a dizájnerdrogok ellen
Az Egyesült Királyságban 2009-ben négyen haltak meg ilyen szerektől. Tavaly 115-en.
A szintetikus szerek a hagyományos drogok hatásait próbálják utánozni. Az új anyagok
elárasztották az európai piacot, ami rémálommal ér fel az európai hatóságok számára.

K2 Fekete Kiadás, Extrém Harag, Rózsaszín párduc, Happy Joker Blueberry, MXE: ezek mind
dizájnerdrogok. Nem tudni, mi van bennük, de némelyikre még azt is ráírták, hogy emberi
fogyasztásra alkalmatlanok.
Emberkísérlet folyik
Stephen Bell a belfasti Queens Egyetemről a dizájnerdrogok összetevőinek azonosításával
foglalkozik. Vegyészekből álló csapatával új, gyors megközelítést fejlesztettek ki a pszichoaktív
anyagok azonosítására.
- Az általunk kifejlesztett módszer gyakorlatilag a vibrációjuk alapján próbál elkülöníteni vegyi
összetevőket, mert minden vegyület másként reagál a vibrációra. Ez egyfajta vegyi ujjlenyomat.
De így az is hamar kiderül, ha olyasmiről van szó, amit soha nem láttunk korábban, ami most
érkezett a piacra, és veszélyes lehet. Ezeket aszereket legális drogoknak nevezni elképesztő hiba,
ami borzasztó károkat okoz Elsősorban azért, mert ezek nem legálisak, az összetevők és az
anyagok jelentős része tiltott. És soha nem próbálta ki őket senki. Egy óriási kísérlet folyik,
amelyben ezeket a szereket beszedetik fiatal emberekkel, majd reménykednek, hogy hátha nem
lesz tőle bajuk.
“Mintha a bőröm lecsúszna rólam”
De hogyan lehet megállítani a kísérletet? A brit kormány májustól betiltaná ezeket a szereket, a
kereskedőt hét év börtönnel is sújthatják.
Az új szabály mintája a Pszichoaktív Anyagokról szóló, 2010-es ír törvény. Az ír fővárosban,
Dublinban viszont nem mindenki tartja ezt a szabályt sikertörténetnek. Martion McHugh korábban
kannabiszt, heroint, kokaint és extasyt is használt. Ez mind semmi volt a dizájnerdrogokhoz
képest.
- Akkor kezdtem el dizájnerdrogokat használni, amikor már a városközpontban, boltokban is
lehetett őket kapni – meséli Hughes. – Amikor ezeket bezáratták, továbbra is hozzá lehetett jutni
az anyagokhoz az utcán. Vagy az internetről jött az anyag, vagy az Egyesült Királyságon keresztül.
- Milyen hatással volt önre a dizájnerdrogok?
- Az a tünet, amit konkrétan tapasztaltam magamon, a súlyos paranoia volt. Úgy éreztem, mintha
a bőröm lecsúszna rólam. Harminchattól hetvenkét óráig tartott az utazás, és semmilyen szerrel
nem tudtam magamhoz térni menet közben.
Internetes varázspiac
Tim Bingham kutatásokat végzett a pszichoaktív szerek tilalmáról szóló törvény hatásairól az
írországi drogfogyasztásra. Ő azt mondja, hogy bár a boltokat bezáratták, az interneten még
mindig virágzik a kereskedelem.
- Ez itt K2-es herbál, itt látszik hogy 7,95-ért adják – mutatja Tim a képernyőn. – Különböző fajták
vannak, van egygrammos, háromgrammos, hatgrammos. Abból veszünk kettőt. Ezt íg meg tudom
rendelni, nem kell regisztrálni, semmit. Anonim adod le a megrendelést, másnap kihozzák a
címedre. Ezeket a termékeket azért lehet megvenni az interneten, mert maga a szerver nem
Írországban van. Ahol a szerver fizikailag van, ott nem illegális ezeknek a termékeknek az
árusítása. Tudjuk, hogy még mindig szállítanak, mert a tavalyi felmérésünkből kiderült, hogy az
általunk megkérdezett diákok 19%-a maga szerezte be az anyagot, vagy barátokon keresztül.
A heroinozók is óvnak tőle
Olcsó, legális, dekoratívan csomagolt áru – az északír határ közelében a szintetikus kannabisz lett
a kamaszok kedvenc drogja. Ide értve a 13 éveseket is.

Packie Kelly a Monaghan nevű határváros családsegítő szolgálatának a tagja. A település azzal
került be a hírekbe tavaly, hogy ketten haltak meg itt dizájnerdrogoktól tavaly. Szerinte a tiltás
miatt semmit sem csökkent a szerek forgalma.
- Begyűjtöttük a drog többféle kiszerelését is, és kiderült, hogy sokféle típusa van – mutat egy
doboznyi színes tasakot Packie. – Heroin-használók mondták nekünk, hogy sokkal szívesebben
használnának heroint rendszeresen, mint ezt a cuccot. Ezeket a vegyületeket különféle
letartóztatásoknál, házkutatáson foglalta le az ír rendőrség, de idáig senkit nem vádoltak meg
birtoklásért. Vagyis a jelenlegi ír szabályozás nem nagyon éri el a célját.
A labor sem mutatja ki
Amikor a tiltás hatályba lép, bezárhatnak a dizájnerdrogok árusítására szakosodott boltok. De a
kritikusok szerint ez nem szünteti meg a problémát. Évente százas nagyságrendben tűnnek fel új
anyagok.
- Amikor kértem egy laborvizsgálatot heroinra, hogy kaphassak methadont, a teszt amfetaminra és
kokainra is pozitív lett, holott ezek egyikét se fogyasztottam, csak dizájnerdrogokat – meséli
martin. – Nem sokkal később már ez sem volt kimutatható, mert egy olyan új szert kezdtem
szedni, amiről azt mondták, hogy sem a vérből, sem a vizeletből nem mutatható ki. Kinevezték az
új E-drognak. Hamar előjöttek elég csúnya mellékhatások, a használók kórházba kerültek, de nem
tudtak ellenük eljárást kezdeni kábítószerrel visszaélés miatt, mert a labor nem mutatott ki
semmit.
- Hogyan lehet valami legális, ami ennyire halálos, ennyire mérgező, hogy megöli a gyerekeket? –
teszi fel a szónoki kérdést Adele. – És a felnőtteket is, mert nyilván felnőttek is szednek drogokat.
De a gyerekek különösen sérülékenyek, mert elaltatja a gyanakvásukat az, hogy ezeknek a
szereknek a nevében benne van, hogy legális. Hogy ezek legális drogok, és ez az, ami abszolút
felháborít.

Brüsszel, 2016. április 27.

Terry Reintke: Uniós szintű összefogás kell, hogy online is védjük a nők
jogait
A digitalizáció a teljes társadalmunkat érintő forradalmat hozott nemcsak a kommunikáció, de
például a munkaerőpiac terén is. A lehetőségek mellett utat nyitott azonban számos online
veszélynek, és a diszkriminációnak is. Ezt jól mutatja, hogy 100 fejlesztőből mindössze 1 nő. Az EP
szerdán vitázik és csütörtökön szavaz jelentéséről, amelyben arra tesz javaslatokat, hogyan lehet
erősíteni a nők jogait a digitális korban.
Az internet alapjaiban változtatta meg az életünket. Az online közegben sokkal könnyebb
anonimnek maradni, ezért egyre több az erőszakos cselekmény, zaklatás is.
A nők elleni erőszak nem az internet miatt alakult ki, ez csak egy újabb felület, ahol ez a probléma
még inkább felerősödött. A virtuális világ valójában mintegy online verziója a társadalmunknak,
ahol a nők elleni erőszak nagyon erősen jelen van. A nőket sokszor éri támadás, vagy erőszak,
különösen azokat, akik gyakran használják az internetet. Ez ugyanúgy zajlik online, mint
fizikálisan.
Vannak olyan jogszabályok, amelyeket a nők elleni erőszak megelőzésére hoztak létre, de ezek
nem felelnek meg a digitális kor kihívásainak. A rendőrségnek és az igazságügyi szerveknek
európai szinten össze kell fogniuk, hiszen az internet nem áll meg az országhatároknál.

Az Európai Bizottság támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek az online fenyegetések
ellen lépnek fel. Az internetet a saját javunkra is fordíthatjuk és használhatjuk a nőket fenyegető
erőszak ellen is.
Európában a fejlesztők mindössze 9%-a, az infokommunikációs szektorban dolgozó
menedzsereknek pedig 19%-a nő. Ezzel nemcsak a nők veszítenek, hanem a teljes társadalom.

április 22.

Dízelbotrány: több százezer autót hívnak vissza Európában
Tovább gyűrűzik a dízelbotrány, és már szinte az összes német autógyártó céget érinti. Több
százezer Porschét, Volkswagent, Opelt, Audit és Mercedest hívnak vissza Európában. Az autókon a
károsanyag-kibocsátást szabályozó szoftvert kell kijavítani.
A botrány tavaly pattant ki, amikor kiderült, hogy a Volkswagen csalt az ellenőrzéseknél, és
motorjai normális üzemmódban a megengedett szintnél sokkal szennyezőbbek.
- Ezek az autógyártók önként hívják vissza szervizelésre kocsijaikat, összesen 630 ezer, Európában
gyártott járműről van szó – közölte a német közlekedési miniszter, Alexander Dobrindt.
A Volkswagen közben bejelentette, hogy történetének legnagyobb veszteségét szenvedte el tavaly.
213 milliárd euró (az előző évinél 5,4 százalékkal magasabb) értékesítési árbevétel mellett 4,1
milliárd euró működési vesztesége volt a dízelbotrány költségei miatt.
A konszern tavaly nettó 1,6 milliárd eurós veszteséggel zárt.
- Működési eredményünket 16,2 milliárd euróval csökkentik az emissziós ügy negatív
következményei – mondta a Volkswagen vezérigazgatója, Matthias Müller.
Csütörtökön megállapodott a dízelbotrány rendezéséről a Volkswagen csoport és az amerikai állam.
A német autógyártó csaknem 600 ezer járművet vásárolhat vissza, vagy kártérítést fizet. Erről a
tulajdonosok döntenek majd. Az egyezség csak az Egyesült Államokban lesz érvényes.
Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) tavaly szeptemberben vádolta meg azzal
a legnagyobb európai autógyártó vállalatot, hogy olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű
járműbe, amelynek segítségével kijátszhatók a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírások.
A Volkswagen elismerte a csalást, és jelezte, hogy az EA 189 típusú motorral üzemelő, mintegy 11
millió jármű esetében “jelentős eltérést” tapasztaltak a tesztüzemmódban és a közúti
közlekedésnél ténylegesen kibocsátott káros anyagok értékei között.
Nagy-Britanniában eközben a megvizsgált dízelautók mindegyike megbukott a nitrogén-oxid
kibocsátást mérő teszteken, de egyedül a Volkswagen szerelt járműveibe szoftvert a mérési adatok
meghamisítására.

Brüsszel, 2016. április 19.

Pozitív brüsszeli reakciók Orbán tíz pontjára
A magyar miniszterelnök Schengen megmentésére fókuszáló tízpontos akcióterve és az EU asztalán
lévő javaslatok között számos átfedés fedezhető fel – mutatnak rá brüsszeli források, akik
ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a menekültek elosztásáról hozott döntések jogilag

kötelező érvényűek. A Bizottság máskülönben üdvözli Orbán Viktor hozzájárulását a vitához, amit a
jogszabályi javaslatok kidolgozása során is figyelembe vesznek majd.
Az Európai Bizottság üdvözölte és a dublini rendszer reformjáról kezdeményezett vitához való
hozzájárulásnak tekinti azt a tízpontos tervet, amelyet a testület elnökének, Donald Tusknak és a
holland soros elnökségnek küldött levélben, Schengen 2.0 akcióterv címen ismertetett a magyar
miniszterelnök.
EU-források elég sok hasonlóságot vélnek felfedezni Budapest javaslatai és az EU asztalán fekvő,
részben már tárgyalt, vagy csak ezután tárgyalandó javaslatok között. Ez kiváltképp érvényes az
európai határ- és parti őrség létrehozása és a belső határellenőrzés nélküli schengeni rendszer
normális működésének helyreállítása közötti kapcsolatra. Brüsszelben egyenesen a közös
határőrség felállítására vonatkozó bizottsági javaslat támogatásaként értelmezik a miniszterelnök
határok ügyében kifejtett nézeteit. Arra is emlékeztetnek, hogy a Bizottság februárban útitervet
készített a schengeni rendszer rendes működésének a helyreállítására.

április 22.

30 évvel Csernobil után: Mennyire atombiztos Európa?
1986. április 26-án egy robbanássorozat radioaktív felhőt küldött Európa felé. Emberek tucatjai
haltak meg akkor, és még évekkel a katasztrófa után is a sugárzás hatására kialakuló rákos
megbetegedésekben. Leginkább Ukrajnát érintette a radioaktív sugárzás, de Oroszországot és
Fehéroroszországot is elérte. Azóta is tart a kármentés. Újra és újra felmerül a kérdés, mennyire
atombiztos Európa?
Jelenleg 72 működő atomerőmű van a kontinensen és 180 működő reaktor. Egy reaktorra 3 millió
ember jut, de ez csak az átlag. Franciaországban, vagy Svédországban 1 millió emberre jut 1
reaktor. Talán ez nem tűnik akkora dolognak, de a csernobili katasztrófának még mindig 15 millió
ember nyögi a következményeit. Európában 25 erőmű már több mint 35 éves. Ezeknek az átlag
életkora 25 és 40 év között van.
Jó hír, hogy a régi erőműveket nem nagyon lehet felújítani, így hamarosan 13-at be is zárnak
közülük. Kevésbé jó hír, hogy néhány a még működő erőmű közül problémás, vagy egyenesen
veszélyes. Van néhány elöregedett erőmű, vannak az építésből fakadó hibák, és vannak olyanok is,
amelyeket árvízi területre, vagy földrengés veszélyes részre húztak fel.

Brüsszel, 2016. április 16.

Az energiaellátásban is alapelv lesz a szolidaritás
A gázellátási válságok megelőzését és – ha ezek mégis bekövetkeznének – hatékonyabb kezelését
célozza az Európai Bizottság által kedden bemutatott energiabiztonsági csomag. A javaslatok része
az ellátásbiztonság regionális megközelítése, a kormányközi energiaszállítási szerződések előzetes
bizottsági véleményezése, a kereskedelmi szerződések nagyobb átláthatósága, a cseppfolyósított
földgázra-, illetve a hűtésre és fűtésre vonatkozó stratégia.
Az ellátásbiztonság nemzeti megközelítéséről a regionális együttműködés és a közösségi
jogosítványok bővítése felé mozdul el az az energiabiztonsági csomag, amit az energiauniós projekt
újabb fontos mérföldköveként mutatott be kedden az Európai Bizottság.

A csomag magába foglalja a földgázellátás biztonságáról szóló rendelet és a kormányközi energiamegállapodásokra vonatkozó határozat módosítását; a kereskedelmi gázszerződések nagyobb
átláthatóságának biztosítását; a cseppfolyósított földgázra (LNG) és a földgáztárolásra vonatkozó
stratégiát; valamint a fűtési és hűtési stratégiát.

A Bizottság a tagállamok közötti szolidaritás elvét vezetné be gázellátási zavarok esetén. Az EU
tagállamait ennek megfelelően kilenc régióba osztanák be, és az egyazon régióba tartozó
tagállamoknak válság esetén egymás háztartásainak, egészségügyi és szociális intézményeinek, és
más védett fogyasztóinak a segítségére kellene sietniük. Akár azon az áron is, hogy saját ipari
fogyasztóikat hátrább sorolják, vagy energia nélkül maradnak.
Magyarország a javaslat értelmében Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával és Olaszországgal
kerülne egy kosárba. Az öt országnak hat hónapos határidővel közös válságkezelési tervet kellene
készítenie, és kidolgoznia a krízis esetén a menetrendet.
A Bizottság a kormányközi energiaszerződések és jogilag nem kötelező megállapodások aláírás
előtti véleményezésére is igényt tart annak érdekében, hogy még időben felhívják a figyelmet az
ilyen megállapodások uniós jogszabályokkal való összeegyeztethetőségének problémájára. A
tagállamok számára ugyan jogilag nem lesz kötelező a Bizottság észrevételeinek figyelembe vétele,
de azokat a legmesszemenőbbekig figyelembe kell majd vennie.
A testület a kereskedelmi gázszerződések nagyobb átláthatóságát is el szeretné érni.
Bizottsági előrejelzések szerint Magyarország, Szlovákia, Finnország, Lengyelország és Lettország
biztosan a rendelkezés hatálya alá kerül, miközben Németország, Hollandia vagy Olaszország nagy
valószínűséggel nem.
Az új LNG-stratégia célja, hogy valamennyi uniós tagállamnak közvetlen vagy közvetett
hozzáférése legyen egy cseppfolyósított gázt fogadó terminálhoz, így növelve a gázellátás
diverzifikációját. Magyarország esetében a horvátországi Krk szigetén építendő LNG-terminál bír
különösen nagy jelentőséggel. Az EU jelenlegi LNG kapacitásai a teljes gázkereslet 43 százalékát
lennének képesek fedezni, ám földrajzilag egyenlőtlen a megoszlásuk.
Az épületek és az ipari létesítmények fűtése és hűtése az Unió energiafogyasztásának felét teszi ki,
és 75%-ban fosszilis tüzelőanyag felhasználásával történik. A javasolt fűtési és hűtési stratégia az
épületek és ipari létesítmények széndioxid-kibocsátás csökkentése előtti akadályok felszámolására
összpontosít. Hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások
felhasználása hatással lesz az energiabiztonságra.

Brüsszel, 2016. április 15.

Az oknyomozás bánhatja az üzleti titkok védelmét
Az üzleti vállalkozásokat az ipari kémkedéstől és annak negatív következményeitől EU-szerte
megóvni hivatott irányelvet szavazott meg az Európai Parlament, ám egyes politikai pártok és
szakmai szervezetek az üzleti titkot védő jogszabály oknyomozó újságírásra és a kiszivárogtatókra
kifejtendő hátrányos következményeire figyelmeztetnek.
Az új szabályok az EU egészére vonatkozóan meghatározzák az üzleti titkok fogalmát és arra
kötelezik a tagállamokat, hogy biztosítsák a jogorvoslat és a kártalanítás lehetőségét azoknak a
cégeknek, amelyek üzleti titok lopásának, vagy más visszaélések áldozatává válnak. Az irányelv
jogi eljárásokra vonatkozóan is rögzíti a bizalmas információk védelmét.

Az új jogszabály uniós szinten definiálja az üzleti titkot. Ennek megfelelően a bizalmas
információnak kereskedelmi értéke van, mivel titkos, és ésszerű intézkedéseket tettek
titkosságának megőrzésére.
A parlamenti jelentéstevő véleménye szerint a jogszabály biztosítékokat tartalmaz az újságírói
munka és a kiszivárogtatók védelme érdekében, „a lehető legreálisabb és legegyértelműbb
módon”.
Úgy tűnik éppen ez az új jogszabálynak a legvitatottabb része. Egyes parlamenti frakciók, például
az európai zöldek és újságírói szakmai szervezetek aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a
direktíva korlátozhatja az üzleti vállalkozások viselt dolgainak feltárására irányuló oknyomozó
újságírást.
Az újságírók nemzetközi szakmai szervezetei megértéssel szóltak arról, hogy az irányelv célja,
hogy fokozott védelmet nyújtson a cégeknek az ipari kémkedés ellen. „A szövegtervezeten
végrehajtott pozitív változtatások dacára az irányelv még mindig kételyeket támaszt aziránt, hogy
az újságírók és különösen a nekik kiszivárogtató források megfelelően védelmet kapnak-e” –
szögezte le az újságírói érdekképviseletek közös közleménye.
Az európai zöldek is úgy látják, hogy az új szabályozás túlzott mértékű jogokat biztosít a cégek
számára az adataik rejtegetéséhez, és fenyegetést jelent a kiszivárogtatók számára. Az európai
liberálisok ugyanakkor nem osztják ezt az aggodalmat.
A zöldek ugyanakkor arra sürgették az Európai Bizottságot, hogy haladéktalanul átfogó jogszabályi
javaslatot terjesszen elő a kiszivárogtatók védelméről. Julia Reda szerint az üzleti titkok védelméről
szó új szabályozás a dolgozók jogait is csorbítja azáltal, hogy üzleti titoknak minősíti a dolgozók
által elsajátított készségeket és know-how-t a foglalkoztatásuk során. Emiatt a képviselő félelme
szerint sokkal nehezebb lesz majd munkahelyet váltani, továbbá a korábbi munkavállalót
beperelni.
Az irányelv az alábbi esetekben nem teszi lehetővé a jogorvoslatot az üzleti titkok megszerzése és
kiszivárogtatása során:
- ha az a véleménynyilvánítás jogának gyakorlása úgy, ahogy az EU alapjogi chartája rögzíti,
ideértve a sajtószabadságot és pluralizmust is;
- ha visszaélés vagy törvényellenes cselekedet leleplezésére irányul, feltéve, hogy a leleplező az
általános közérdek védelmében cselekedett;
- ha az EU vagy a nemzeti jog által elismert legitim érdek védelmében történt;
- ha a dolgozók képviselőiknek szivárogtatják ki az üzleti titkot a képviselőik funkciójának
törvényes gyakorlásának részeként, összhangban az uniós és a nemzeti joggal, feltéve, hogy a
lépés szükséges volt.

április 15.

Közösségi finanszírozás: tőke bankok és pénzintézetek nélkül
Harminc milliárd eurónyi tőkét gyűjtöttek tavaly közösségi finanszírozással a világon, ez több mint
100%-os növekedés egy év alatt. Idén a crowdfundinggal gyűjtött összeg már meghaladja a
kockázati tőke kihelyezést is.

Irány a balti tengeri autonóm szigetcsoport, az Åland. Egy itteni családi vállalkozás helyi
alapanyagokból készíti száz százalékban természetes limonádéját. 2014-ben a vállalat alapítója,
Tony rájött, hogy fejleszteni kellene a termelést, és ehhez a legjobb megoldásnak a közösségi
finanszírozás tűnt.
- Azért választottuk a crowdfundingot, mert olcsó, hatékony és nem túl bürokratikus módszernek
tűnt a tőkebevonásra – mondta el Tony Asumaa, az Amalias Limonadfabrik tulajdonosa.
Tony 86 000 eurót gyűjtött össze közösségi kötvényfinanszírozással, ami azt jelenti, hogy a
befektetők tulajdonosok lettek a cégben.
- Százhatvanhárom új részvényesünk van. Ők egyben a nagyköveteink is, népszerűsítik,
továbbértékesítik a termékeinket. Van köztük étteremtulajdonos, aki a termékeinket az egész
országban értékesíti – magyarázta Tony Asumaa.
A tőkeemelésnek köszönhetően Tony hamarosan automatizálja a termelés egy részét. Így a
forgalmat egy év alatt 90 000 euróról 200 000-re növelheti. Tony úgy gondolja, hogy ezzel nem
csak ő gazdagodik, hanem az egész régió.
- Számunkra az a lefontosabb, hogy helyi alapanyagokat, gyümölcsöket és bogyókat használunk –
mondta Tony. – Az export 40%-ához helyi szállítók szolgáltatását vesszük igénybe, és ami a
legfontosabb, új munkahelyeket hoztunk létre, hogy a fiatalok Åland -on maradhassanak.
Lasse Mäkelät, az Invesdor nevű skandinác crowdfunding-oldal vezérigazgatóját kérdeztük arról,
mi volt szerint Tonyék sikerének a titka.
- Volt egy jó ötlet, volt egy jó csapat, a vállalkozásban volt növekedési potenciál, elegendő forrás
és főleg hajlandóság egy jó marketingkampányhoz – válaszolta a szakember.
- Hogyan kell kiválasztani a megfelelő platformot?
- Elsősorban a tapasztalat az irányadó, olyan oldalt kell választani, amely már sok sikeres
tranzakciót bonyolított le – mondta Lasse. – De az is fontos, hogy az adott platform rendelkezzen a
megfelelő engedélyekkel, ezt az adott ország hatóságainál tudjuk ellenőrizni.

Brüsszel, 2016. április 14.

Szegénység elleni küzdelem: csökkenteni kell a hátrányos helyzetű
családok fűtésszámláját
A tagállamoknak a fűtés téli kikapcsolását tiltó moratóriumot kellene meghirdetniük,
hogy egyetlen háztartás se maradhasson energiaellátás nélkül. Az Uniós szegénység
elleni küzdelem megerősítése és a háztartások energiaköltségeinek csökkentése
érdekében a képviselők szerint növelni kell az energiahatékonysági beruházásokat és
fokozottan kell támogatni az alacsony jövedelmű családokat.
"Az energiának alapvető árucikknek kellene lennie, hiszen társadalmaink egyre nagyobb mértékben
függenek tőle. A megfelelő fűtés, világítás, főzés és meleg víz létszükséglet és biztos vagyok
benne, hogy ha minden tagállam elfogadja a fűtés téli kikapcsolását tiltó moratóriumot, akkor a
rosszul fűtött otthonokban kevesebb halálesettel ás súlyos egészségkárosodással kell számolnunk"
- mondta Meszerics Tamás (Zöldek, Magyarország) jelentéstevő, akinek a nem kötelező érvényű
állásfoglalási indítványát 310 igen szavazattal 73 ellenében 36 tartózkodás mellett fogadta el a
Parlament.

A képviselők szerint az EU egyre messzebb kerül attól a stratégiai céltól, hogy 2020-ra legalább 20
millióval csökkenjen a szegénységben élők száma. A javaslat felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja
meg az uniós minimumjövedelem-rendszerek hatásait, felmérve, hogy ezek lehetővé teszik-e a
háztartások számára alapvető szükségleteik kielégítését. A szegénységi küszöb feletti
minimumjövedelemnek ebben a tekintetben a nemzeti mediánjövedelem 60%-át kell kitennie,
olvasható a szövegben.
A szegénység elleni küzdelemnek olyan bevált nemzeti gyakorlatokon kell alapulnia, amelyek a
gazdaság-, az oktatás-, a foglalkoztatás-, az energia-, a közlekedés-, valamint szociálpolitikát
összehangolják. A tagállamoknak ugyanakkor az energiaszegénység kezelésére hatékonyabban és
célzottabban kellene használniuk az európai strukturális és beruházási alapokat, jegyzik meg a
képviselők.
A magas energiaárak csökkentése
Az EP szerint a fogyasztóknak minden információt meg kellene kapniuk ahhoz, hogy tájékozott
döntést hozhassanak energiafogyasztásukkal kapcsolatban, a szolgáltatóknak pedig az
energiaszámlákon fel kellene tüntetniük az fogyasztás csökkentésével és az energiahatékonyság
javításával kapcsolatos információkat.
Végül a képviselők sajnálatosnak tartják, hogy az épületek energiahatékonysággal és
energiateljesítménnyel kapcsolatos Uniós rendelkezéseit a tagállamok nem használják ki teljes
mértékben, különösen, ami a rosszul megépített szociális lakásprojektek felújításának elmaradását
illeti. A Bizottságnak ezért úgy kellene megerősítenie a jogszabályt, hogy ez a tagállamokat arra
ösztönözze, hogy energiahatékonysági kötelezettségi rendszereikbe belefoglaljanak szociális
célokat is.
Háttér
A szegény háztartások bevételeik legnagyobb részét élelmiszerre, lakhatásra és közüzemi
számlákra költik. 2015-ben az uniós polgárok 10%-a tartozást halmozott fel a közüzemi számlák
tekintetében; 2014-ben az uniós polgárok 12%-a nem tudta kellő hőmérsékletűre fűteni otthonát.
A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó uniós statisztika statisztikái szerint 2014-ben az
uniós lakosság 16%-a olyan lakásban élt, melyben beázott a tető és nedvesedtek a falak.
Az Unióban 2008 és 2013 között a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett
személyek száma 117 millióról 122,6 millióra nőtt; 2013-ban az Unió lakosságának 16,7%-a a
szociális juttatásokat figyelembe véve is szegénységben, 9,6%-uk súlyos anyagi nélkülözésben élt,
a háztartások 10,7%-a pedig rendkívül alacsony munkaintenzitásúnak volt tekinthető.
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Az EP támogatja az utas adatok felhasználására vonatkozó Uniós
irányelvet
A Parlament támogatta az utas adatok felhasználásáról szóló új európai irányelvet
(PNR), amelynek célja a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények könnyebb
megelőzése, felderítése és büntetőeljárás alá vonása. Ez arra kötelezi majd a
légitársaságokat, hogy a tagországok hatóságai számára szolgáltassanak adatokat az
EU-ba és az onnan kiutazó utasokról.
"A mai napon fontos új eszközt fogadtunk el a terroristák és csempészek elleni harcban. Az utas
adatok begyűjtése, elemzése és megosztása révén titkosszolgálataink könnyebben szűrhetnek ki
gyanús személyeket. A PNR nem csodaszer, de azok az országok, amelyek létrehozzák a saját

nemzeti rendszereiket, bebizonyították, hogy nagyon hatékony eszköz" – mondta Timothy Kirkhope
(ECR, UK) parlamenti jelentéstevő.
“Érthető, hogy voltak aggodalmak az adatok gyűjtése és tárolása kapcsán, de úgy gondolom, hogy
az irányelvbe megfelelő garanciákat építettünk bele és bebizonyítottuk, hogy a jogszabály
arányban áll fenyegetettségünkkel. Most pedig itt az ideje, hogy a tagállamok mindezt átültessék a
gyakorlatba" - tette hozzá a képviselő.
A tagállamoknak a légitársaságok által gyűjtött utas adatok kezelésére úgynevezett utas-adat
információs egységeket kell létrehoznia. Ezeket az információkat öt évig kell megőrizni, de hat
hónap után személyazonosításra alkalmatlanná teszik őket, vagyis az érintettek közvetlen
beazonosítását lehetővé tevő adatelemeket láthatatlanná teszik a felhasználók számára. (A
hatóságok megfelelő indoklás és bizonyos körülmények esetén egyes esetekben ezek után is
hozzáférhetnek az adatokhoz).
Az utas-adat információs egységek felelnek a PNR-adatoknak a légi fuvarozóktól történő
begyűjtéséért, ezen adatok tárolásáért és kezeléséért, továbbá más tagállamok hasonló
egységeivel és az Europol-lal folytatott információcseréért. Az irányelv kimondja, hogy
adattovábbítás csak eseti megítélés alapján és a terrorista bűncselekmények, súlyos
bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében
történhet.
Az irányelv az EU-n kívüli járatokra vonatkozik, de a tagállamok dönthetnek úgy, hogy azt az EU-n
belüli légi járatokra is alkalmazzák, ha erről írásban értesítik a Bizottságot. A tagállamok a
járatfoglalásokat végző utazási irodáktól és utazásszervezőktől is kérhetnek és használhatnak
adatokat.
Adatvédelmi garanciák
A nemzeti utas-adat információs egységnek adatvédelmi tisztviselőt kell kineveznie, akik a PNRadatok kezeléséért és a vonatkozó biztosítékok végrehajtásának ellenőrzéséért felelnek. A teljes
PNR adatokhoz való hozzáférés csak nagyon szigorú és korlátozott feltételek mellett biztosítható.
Az adatkezelést minden esetben dokumentálni kell.
Tilos az olyan PNR-adatok kezelése, amelyek a személyek faji vagy etnikai hovatartozására,
politikai véleményére, vallási vagy világnézeti meggyőződésére, szakszervezeti tagságára,
egészségi állapotára, szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkoznak.

Brüsszel, 2016. április 14.

Adatvédelmi reform - az EP elfogadta az új szabályokat
A képviselők megszavazták az új adatvédelmi szabályokat. Ezek célja, hogy az
internethasználóknak sokkal nagyobb befolyást biztosítson saját adataik felett, másrészt
a digitális korszaknak megfelelő magas szintű és egységes Uniós adatvédelem jöjjön
létre. A változtatások egyúttal minimumkövetelményeket határoznak meg a rendőrségi
és bírósági célú adatfelhasználás területén.
Az EP mai döntésével lezárult az Uniós adatvédelmi reform több mint négy éve elkezdett időszaka.
Az új csomag 1995-ös, az internet korai korszakában született rendelkezéseket helyettesít
olyanokkal, amelyek az okos telefonok, közösségi média, internetes bankolás korszakában kínálnak
nagyobb befolyást az internethasználóknak saját adataik felett.

"Az adatvédelmi rendelettel magas szintű és egységes Uniós adatvédelem születik. Ez nagy
győzelem a fogyasztói jogok és a piaci verseny, valamint az Európai Parlament számára. Innentől a
polgárokon múlik, hogy milyen személyes adatokat akarnak magukkal kapcsolatban megosztani" mondta Jan Philipp Albrecht (Zöldek, Németország), aki az adatvédelmi rendelet felelőse volt a
Parlamentben.
"Az egységes Uniós szabályozás az üzleti szektor számára is egyértelmű és világos helyzetet
teremt. Az új szabályok jogbiztonságot, tisztességesebb versenyt és bizalmat teremtenek" - tette
hozzá.
Új rendelkezések:
a személyes adatok törléséhez való jog
az érintettek világos és egyértelmű hozzájárulása kell a személyes adatok feldolgozása kapcsán
az adathordozáshoz való jog
az adatvédelmi incidensről való értesülés joga
a közérthető adatvédelmi magyarázathoz való jog
erősebb kényszerítő eszközök - közigazgatási bírság, amely a vállalkozások esetében az előző
pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának 4 %-át teheti ki
Új adattovábbítási szabályok a hatékony rendőrségi együttműködésért
Az adatvédelmi csomag része a rendőrségi és bírósági célú adattovábbításra vonatkozó irányelv is.
Az irányelv az EU-n belüli adattovábbításra vonatkozik és minimumkövetelményeket határoz meg a
rendőrségi és bírósági célú tagállami adatfelhasználás területén.
Az új szabályok célja az, hogy megvédjék az egyént - legyen szó áldozatról, tanúról vagy
elkövetőről - azáltal, hogy világos jogokat és kereteket határoznak meg az adatok bűnmegelőzési,
nyomozási, felderítési, bíróság elé állítási és büntetési célú továbbítása kapcsán, egyúttal pedig
megkönnyítik a hatékony együttműködést a bűnüldöző szervek között.
"A legfőbb probléma a terrortámadások és más határokon átnyúló bűnesetek kapcsán az, hogy a
hatóságok vonakodnak adatokat cserélni egymással" - mondta az EP-ben az irányelvért felelő
Marju Lauristin (S&D, Észtország). A bűnüldöző szervek közötti információ cserére vonatkozó Uniós
szintű követelmények révén az irányelv erős és hasznos eszközzé válik, aminek segítségével a
hatóságok gyorsan és hatékonyan továbbíthatnak személyes adatokat miközben tiszteletben
tartják a magánélethez való jogot" - tette hozzá a képviselő.

Brüsszel, 2016. április 13.

Csak hét évre hosszabbítsák meg a glifozát engedélyét, sürgetik a
képviselők
Mivel a glifozát nevű növényvédőszer rákkeltő és a hormonháztartásra kifejtett hatása
kapcsán súlyos aggodalmak vannak, a Bizottságnak 15 helyett 7 évre és csak szakipari
használtra szabadna megújítania forgalomba hozatali engedélyét, mondta az EP.
A mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban és kertművelésben használt anyag kapcsán a képviselők
független vizsgálatot kérnek, és azt, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) hozza
nyilvánosságra a vizsgálata kapcsán használt adatokat.

Az Európai Bizottságnak az eredetileg tervezett tizenöt év helyett csak hét évre szabadna csak
meghosszabbítania a glifozát nevű növény védőszer forgalomba hozatali engedélyét, szögezi le egy
nem kötelező érvényű állásfoglalás, amelyet 374 igen szavazattal, 225 ellenében 102 tartózkodás
mellett fogadott el a szerdán a Parlament.
A Bizottságnak kizárólag szakipari használatra szabadna engedélyt adnia, szögezték le a
képviselők. Hozzátették, hogy a Bizottságnak egy külön jogszabály keretében újra kell értékelnie a
glifozát engedélyezését, tekintettel arra, hogy az Európai Vegyianyag Ügynökség felfüggesztette az
anyag besorolását.
A nem kötelező érvényű állásfoglalás felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be új törvényjavaslatot a
glifozát tartalmú növény védőszerek fenntarthatóbb használata érdekében és mielőbb
gondoskodjon a glifozát toxicitásának független felülvizsgálatáról annak rákkeltő hatását, továbbá
a hormonháztartást zavaró anyagokkal kapcsolatos tulajdonságait illetően.
Hozzák nyilvánosságra a tudományos bizonyítékokat
A képviselők sürgetik a Bizottságot és az EFSA-t, hogy "tekintettel a nyilvánosságra hozatallal
kapcsolatos nyomós közérdekre haladéktalanul hozzák nyilvánosságra a glifozát pozitív
besorolásának és javasolt újbóli jóváhagyásának alapjául szolgáló valamennyi tudományos
bizonyítékot"
A "kiszárítás" elfogadhatatlan
A képviselők elítélik, hogy a glifozátot a növénytermesztésben az úgynevezett kiszárításra is
használják (ez a gyakorlat a termesztett növény elpusztítása a betakarítás előtt érésének
felgyorsítása és betakarításának megkönnyítése érdekében), mivel ez többek között fokozza az
emberi kitettséget a vegyszereknek. A glifozátot használatát nem szabadna közparkok, közkertek
és játszóterek területén vagy azok közelében engedélyezni - hangsúlyozzák a képviselők.
Következő lépések
Az engedélyezésről szóló döntést a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó
Bizottságának nemzeti szakértői hozzák, akik májusban minősített többséggel elfogadhatják, vagy
elutasíthatják az Európai Bizottság javaslatát. Ha nincs ilyen többség, akkor az Európai Bizottságon
múlik a döntés.
Háttér
A glifozát egy igen gyakran használt, széles spektrumú gyomirtó, amelyet a 70-es években
szabadalmaztattak és nagy sikerrel hoztak forgalomba. Miután a szabadalmi jog az ezredfordulón
lejárt, sok száz glifozát tartalmú növényvédő szert jegyeztek be és dobtak piacra Európában.

Brüsszel, 2016. április 12.

Még alaposabban a multik körmére néznek
Az évi 750 millió eurót meghaladó globális bevétellel rendelkező multinacionális cégeknek az
Európai Bizottság javaslatának értelmében a jövőben kötelezően nyilvánosságra kell majd hozniuk
tagállamonkénti lebontásban a nyereségüket és az általuk befizetett társasági adót. A nagy cégek
európai szócsöve szerint Brüsszel túl messzire ment.

Több ezer multinacionális céget érinthet a jövőben az a rendelkezés, aminek értelmében
nyilatkozniuk kell majd nyereségükről és az általuk befizetett társasági adóról külön-külön minden
uniós tagállamban.
Az Európai Bizottság kedden kezdeményezte a könyvelési irányelv módosítását, arra kötelezve a
globális szinten évi 750 millió eurónál nagyobb bevétellel rendelkező multinacionális cégeket, hogy
éves bevallást készítsenek profitjukról és adóbefizetésükről minden egyes tagállamban.
Az új javaslat, ami a tagállami adóhatóságok közötti információcseréről szóló indítvány
kiegészítésének tekinthető, a társasági adómegkerülés elleni harcba illeszkedik, ami becslések
szerint éves szinten 50-70 milliárd euro bevételtől fosztja meg a közösség tagállamait. A nyilvános
bevallási kötelezettség minden Európában működő multinacionális cégre vonatkozik, a kis- és
közepes méretű vállalkozásokra viszont nem. A nagyvállalatoknak az EU-n kívül fizetett összes
társasági adót is be kellene vallaniuk a Bizottság előterjesztése szerint. Brüsszel azt állítja, hogy
javaslata egyszerű, arányos módja a nemzetközi nagyvvállalatok elszámoltatásának az adók terén
anélkül, hogy ezzel ártanának a versenyképességüknek. Az új jogszabály több ezer multinacionális
céget érinthet.
A munkadók és az ipar legnagyobb európai szócsöve ugyanakkor úgy véli, hogy az Európai
Bizottság túl messzire megy a nyilvános nyilatkozattételi kötelezettség előírásával. “A pénzügyi
információk cégek által történő nyilvános bevallása az adóhatóságok szerepének aláásását
kockáztatja, és bizonytalanságot teremt az üzleti élet számára” – jelentette ki Markus J. Beyrer, a
BUSINESSEUROPE főigazgatója.
Az ernyőszervezet attól tart, hogy a lépés nyomán csökkenni fog az EU vonzereje elsősorban a
tengerentúli befektetők szemében. A javaslat értelmében a cégek által szolgáltatott információ öt
éven át less elérhető a nyilvánosság számára. A cégeknek az üzleti forgalmukról, a
foglalkoztatottak számáról és a tevékenységük jellegéről szóló információkat minden egyes
országban publikálniuk kell majd, ahol üzleti tevékenységet folytatnak. A jelentési kötelezettség az
adóparadicsomokra is vonatkozik majd. A Bizottság szerint bizalmas üzleti információt nem kell
majd közszemlére tenni.
“Egyes multinacionális cégek manapság bonyolult adómegállapítások segítségével durván
harmadával kevesebb adót fizetnek azoknál a vállalatoknál, amelyek cask egy országban
tevékenykednek. Az átláthatóság növelésére irányuló javaslatunk javítani fogja a cégek
elszámoltathatóságát, és elő fogja mozdítani a tisztességesebb versenyt a vállalatok között,
méretükre való tekintet nélkül” – jelentette ki Jonathan Hill, tőkepiacokért felelős biztos.

Brüsszel, 2016. március 31.

Az okostelefonok veszélyforrást jelentenek a volánnál
Nőtt a halálos közúti balesetek száma 2015-ben az Európai Unióban. Az elmúlt tíz év alatt ez
most fordult elő először. A Bizottság friss jelentéséből kiderül, hogy az év egészében 26 ezer
halálesetet és 135 ezer súlyos sérülést okoztak a közúti balesetek.
Az illetékes uniós biztos szerint az okostelefonok a volánnál veszélyforrást jelentenek.
Tudjuk, hogy az emberi tényező sok balesetet okoz, ezért a jövőben a mostaninál is jobban oda
kell figyelnünk az emberi érzékenységre – mondta a közlekedésért felelős uniós biztos, Violeta
Bulc.
Európában Lettországban és Romániában a legveszélyesebbek az utak. Magyarországon öt év alatt
13 %-al csökkent a halálos balesetek száma. 2015-ben így 66 haláleset jutott egymillió lakosra.

A bizottság adatai szerint a kerékpárosok és a gyalogosok is nagy veszélynek vannak kitéve az
utakon.

Brüsszel, 2016. március 31.

Brüsszel kiürült a támadás miatt
Több ezer munkahely került veszélybe Brüsszelben a múlt heti terrortámadás után. A belga
fővárosba készülő turisták tömegesen mondták le a foglalásaikat. A városközpontban a megszokott
tömeg helyett alig lézengenek a látogatók.
A szakember azt mondja, a támadás csak rövidtávon érinti a szektort.
Az idegenforgalom Brüsszelben 50 ezer embert foglalkoztat és a gdp tizedét állítja elő. A támadás
utáni hétvégén a környék szállodái lényegében kiürültek. A főtéren posztoló katonák látványa is
sok látogatót elriasztott. A turisztikai szakemberek szerint a reptér megnyitása döntő szempont
lehet. A hétvégénél korábban ez biztosan nem történik meg.

Brüsszel, 2016. március 30.

Tízmilliárdokba kerülhet a Takatának a légzsákjai meghibásodása
A japán Takata cégnek a legrosszabb esetben összesen 24 milliárd dollárjába kerülhetnek a hibás
légzsákok miatti autó visszahívások. A hírre a Takata-részvények értéke ötödével esett.
A legrosszabb esetben 287,5 millió olyan légzsákot érint a meghibásodás, amik ammóniumnitráttal fújódnak fel. A hiba több mint 50 millió légzsák felfújódásakor fordulhat elő. Az Egyesült
Államokban 120 millió ammónium-nitráttal felfújódó Takata-légzsákot építettek autókba. A Takatát
eddig 70 millió dollár bírság megfizetésére kötelezte az amerikai közlekedésfelügyelet.
A légzsák felfújódásakor gyakorlatilag felrobban a burkolat, a szétrepülő éles fémdarabok tíz ember
halálát okozták.

március 28.

Vízen lebegő napelem-farm
Európa legnagyobb lebegő napelem-farmja készen áll az indulásra. Egy víztározón építették föl, a
Heathrow repülőtér közelében, a napsugarakat arra akarják használni, hogy energiával lássanak el
egy víztisztító telepet. A farm, amely akkora, mint nyolc futballpálya, a tervek szerint 5,8 millió
kilowattóra áramot termel évente.
A napelemek kitűnő energiaforrások, de itt nem elegendőek az önellátáshoz. A napelemek csak
akkor termelnek áramot, ha süt a nap. A víztisztító áramigénye nem csökken nullára éjjel sem,
például éjszaka is kell vizet szivattyúznunk. Tehát nem lehet napelemekkel kielégíteni az összes
energiaigényt. A több mint 23 ezer panel mindegyikét levegővel töltött elemek tartják, amelyek

tutajszerűen kapcsolódnak egymáshoz. Vezetékekkel szállítják partra az energiát, a néhány
kilométerre lévő víztisztító telephez.
A fenntartása olcsóbb, mert a napelemeket gazdaságosabban lehet működtetni vízen. A napelemek
és a vezetékek hidegen hatékonyabban működnek.
A napenergiával a víztisztító telep energiaigényének egyötödét lehet fedezni. Ez hozzájárulhat
ahhoz, hogy olcsóbban jusson tiszta ivóvízhez mintegy 10 millió ember London körzetében és
Délkelet-Angliában.

Brüsszel, 2016. március 23.

Szigorúbb biztonsági ellenőrzések jöhetnek a reptereken
Az EU-tagállamok közötti bizalom hiánya továbbra is hátráltatja a hírszerzési
információk megosztását és így a terrorizmus elleni hatékony fellépést – mutatott rá a
véres brüsszeli merényletek után az EU belügyi biztosa.
A tagállamok közötti bizalom- és együttműködés hiányát, illetve mindig nem kellő mértékét bírálta
az EU bel- és menekültügyi biztosa egy nappal a minimum 32 emberéletet követelő brüsszeli
terrortámadások után.
Az EU28-ak bel- és igazságügyi miniszterei rendkívüli tanácsülést tartanak Brüsszelben, hogy
áttekintsék a terrorizmus elleni harc jegyében eddig meghozott intézkedések végrehajtását, és
esetleges további lépéseket mérlegeljenek. A brüsszeli repülőtér elleni terrortámadás egyik
közvetlen folyományaként EU-szakértők a moszkvai repülőtéren 2011 óta, és a 2004 márciusi
madridi vonatrobbantás után a spanyol vasútállomásokon bevezetett biztonsági intézkedések
európai szintű alkalmazására készülnek javaslatot tenni.
Brüsszel frusztrációjára több a tavalyi párizsi terrorcselekmények után azon melegében meghozott
döntés, majd javaslat elfogadása is várat magára. Ezek közül kiemelkedik az európai
utasnyilvántartási-rendszer (PNR) létrehozása, ami megkönnyítené a Szíriába távozott külföldi
harcosok mozgásának nyomon követését.
A PNR mellett a lőfegyverek és robbanóanyagok EU-n belüli exportjára, illetve hatástalanításukra
előterjesztett irányelv módosítása is napirenden van már egy ideje.
A közös európai határ-és parti őrség felállítására előterjesztett javaslatról elvileg június végéig
kellene megállapodniuk a jogalkotóknak.

Brüsszel, 2016. március 18.

Orbán szerint az EU jól vizsgázott, de a java még hátra van
Sikerült kibekkelni az EU-török megállapodásból a menekültek kötelező betelepítését, de
a kvóták kérdése még visszajöhet, amikor a Bizottság a közeljövőben előterjeszti a
javaslatát egy új európai menekültügyi rendszerre – vélte a magyar kormányfő. Orbán
Viktor szerint a magyar diplomácia „most kifújhatja magát”.
Orbán Viktor úgy jellemezte a véglegesített EU-török megállapodással kapcsolatos magyar
álláspontot, mint amit kezdettől fogva az a törekvés hatott át, hogy a megcélzott egyezmény „ne

törhesse meg a magyar fejlődési pályát”. Ezt szerinte sikerült szavatolni, majd hozzátette, hogy
magyar megítélés szerint a lényegi döntés igazából már a két héttel ezelőtti rendkívüli EU-csúcson
megszületett, amikor az EU-huszonnyolcak határoztak a nyugat-balkáni menekültútvonal
lezárásáról.
Magyar elvárás volt, hogy a megállapodásból adódó pénzügyi kötelezettségek „ne rójanak
elviselhetetlen terheket” Magyarországra. Szerinte egyelőre ezt is sikerült elkerülni, lévén, hogy
pillanatnyilag csak az „első”, már tavaly elhatározott 3 milliárd eurós EU-támogatás folyósítása van
napirenden. Minden egyébről – 2018-as kifutással – a jelen cselekvési terv végrehajtása és
költségigénye fényében döntenek majd. Mindennek pénzügyi következményeit pedig már „el lehet
viselni” és „meg is éri” – vélte értékelésében a magyar kormányfő.
Kiemelt magyar törekvés volt, hogy „ne kelljen bárkit is befogadni, akit nem akarunk befogadni”,
hanem minden kizárólag önkéntes alapon történjen – hangsúlyozta Orbán Viktor. Ennek
kötelezettsége végül az EU-török megállapodás kontextusában nem jött elő, azaz ezt a problémát
„egyelőre sikerült kibekkelni” – jegyezte meg a miniszterelnök, aki ugyanakkor a közeli jövőben
választ váró nyitott kérdések között elsőként említette a bizottsági részről esedékes javaslatot egy
új menekültügyi rendszerre. Ez ugyanis szerinte visszahozhatja a kötelező kvóták kérdését.
Magyar részről egyébként nem tétlenül várják a brüsszeli testület leendő javaslatát, hanem az
igazságügyi miniszterrel egyeztetve Orbán szerint már hetekkel ezelőtt felállt Magyarországon egy
munkacsoport, amely saját javaslatot készül majd az ügyben előterjeszteni.
Orbán úgy vélte, hogy a belátható jövőben inkább a földközi tengeri irány felújításával kell majd
számolni. Mindez azonban egyelőre nem jelenti azt, hogy csökkenteni kellene a készültséget a
magyar-román határon – tette hozzá.

Brüsszel, 2016. március 18.

Tamponadó-vita
A krokodilhús, a narancsos sütemény, a bingó és az ehető tortadekorációk után a tampon is
áfamentes lehet az Egyesült Királyságban.
Az Európai Bizottság végül elfogadta azt a javaslatot, amely engedélyezné a
tagállamoknak, hogy eltöröljék a női higiéniai termékek forgalmi adóját, vagyis áfamentes
legyen a tamponok és betétek ára. Persze, ehhez még mind a 28 tagállam támogatása is
szükséges.
Az Európai Unióban jelenleg Magyarországon terheli a legmagasabb adó a női higiéniai termékeket,
az áfájuk 27 százalékos, az Egyesült Királyságban 5 százalékos, Írországban pedig áfamentesek.
Az EU-ban érvényes szabályok szerint Brüsszelben határozzák meg, hogy a tagállamok mely
termékekre alkalmazhatják a 15 százaléknál alacsonyabb forgalmi adót. Az új javaslat szerint a
tagállamok nagyobb szabadságot kapnának a kérdésben.
Az Egyesült Királyságban 1973-ban vezettek be 17,5 százalékos adót a női higiéniai termékekre,
miután az ország csatlakozott a közös piachoz. 2000-ben egy munkáspárti képviselőnő javaslatára
csökkentették 5 százalékra az érintett termékek áfáját.
A kérdés most a Brexittel, azaz Nagy-Britannia EU-ból történő lehetséges kilépésével kapcsolatban
merült fel ismét. A maradás mellett kampányoló David Cameron miniszterelnök úgy értékelte az
Európai Bizottság döntését, hogy a brit kormány elérte azt, amit akart Brüsszellel szemben, vagyis
az EU nem mindenható.

Brutális különadó a cukrozott üdítőkre
Megadóztatják a cukrozott üdítőitalokat Nagy-Britanniában. A váratlan bejelentés szerint
az új különadóval a kóros elhízás ellen akar harcolni a kormány, mert az egyre súlyosabb
népegészségügyi probléma a szigetországban.
Londonban 500 millió font költségvetési pluszbevételt remélnek a cukoradótól, amelyet két év
múlva, 2018-ban vezetnek be.
Az adó mértékét az üdítőital előállításakor felhasznált cukor mennyisége alapján határozzák meg.
Két csoportot különböztetnek meg: azokat az üdítőket, amelyekben deciliterenként több mint 5
gramm cukor van, illetve a legédesebbeket, amelyek decinként legalább 8 gramm cukrot
tartalmaznak.
Egy doboz kólában átlagosan kilenc teáskanálnyi cukor van, de akad olyan fajta, amelyikben még
ennél is több. Az adó legkevesebb 18, legfeljebb 24 penny lenne literenként.
A Brit Üdítőital-szövetség (BSDA) főigazgatója úgy nyilatkozott, hogy az iparág képviselői
igazságtalannak tartják a cukoradó bevezetését, mondván: a többi cukrozott termék, például
kekszek, sütemények és egyéb édességek gyártóinak nem kell fizetniük.
Várhatóan a különadót a cégek áthárítják a fogyasztókra, és emelik az árakat. A kormány azt
ígérte, hogy a befolyó plusz pénzből az iskolai sportot támogatják majd.
A gyümölcslevekre és a tej alapú italokra nem vonatkozik a szabályozás, a kisebb gyártók pedig
felmentést kaphatnak.
Magyarországon már 2011-ben bevezették a népegészségügyi termékadót, közkeletű
nevén a chipsadót az egészségre károsnak ítélt élelmiszerekre.
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Szuperbaktériumok: csökkentsék az antibiotikumok használatát az
állattartásban
Az állatgyógyszerek nem szolgálhatnak a rossz állattenyésztési módszerek kompenzálására, mondják
az EP-képviselők. Hogy le lehessen küzdeni a baktériumok növekvő antibiotikum-rezisztenciáját,
vissza kell fogni az antimikrobiális gyógyszerek használatát és újakat kell kifejleszteni, jelentette ki
az Európai Parlament csütörtökön.
„Az antibiotikum-reszisztencia elleni küzdelemnek az állatgazdaságokban kell kezdődnie. Meg
akarjuk akadályozni az antibiotikumok csupán preventív célú használatát, korlátozni a kollektív
kezeléseket szigorúan meghatározott esetekre, és be akarjuk tiltani az antibiotikumok, vakcinák és
a pszichotropikus gyógyszerek online árusítását. Ezeknek a lépéseknek köszönhetően azt reméljük,
hogy csökken a fogyasztók tányérjára kerülő antibiotikumok mennyisége”.
„Ugyanakkor nem célunk az állatorvosok számára rendelkezésre álló gyógyászati eszköztár
szűkítése. Ez a rendelet a munkájukat hívatott segíteni. Elengedhetetlen, hogy ösztönözzük a
kutatást és az innovációt ebben a szektorban”.
Semmilyen körülmények között sem szolgálhatnak az állatgyógyszerek a teljesítmény növelésére
vagy a rossz állattenyésztés kompenzálására, mondják az EP-képviselők, akik a profilaktikus
kezelések (azaz a fertőzés klinikai tüneteinek hiányában, megelőző intézkedésként használt

gyógyszeres kezelések) egyes állatokra és csak állatorvos által igazolt esetekre való korlátozását
javasolják.
Az antimikrobiális rezisztencia leküzdésének támogatására, a felülvizsgált törvény felhatalmazná a
Bizottságot annak megállapítására, hogy mely antimikrobiális gyógyszereket kell kizárólagosan
emberek kezelésére elkülöníteni.
Innováció
Az új antimikrobiális gyógyszerek kutatásának serkentésének érdekében az EP-képviselők
támogatják olyan ösztönzők bevezetését, mint például a hosszabb védelmi időszak az új
gyógyszerek technikai dokumentációjára, kereskedelmi védelem az innovatív hatóanyagok
számára, és védelem a már létező antimikrobiális termék javítását vagy piacon tartását célzó
kutatásokba való jelentős befektetéseknek.
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ nemrég adott ki figyelmeztetést, hogy
emberekben, állatokban és élelmiszerekben található baktériumok továbbra is ellenállónak
mutatkoznak a legszélesebb körben használt antimikrobiotikumoknak.
Tudósok szerint a fertőzések kezelésében kulcsfontosságú ciprofloxacinnal szembeni ellenállás
különösen magas a Campylobacter baktériumnemzetségen belül, így csökkentve a élelmiszerekből
eredő súlyosabb fertőzések kezelésének lehetőségeit.
Eközben a multidrog-rezisztens Salmonella baktériumok tovább terjednek Európában.
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Cigaretták: a képviselők ellenzik a megállapodások megújítását a
dohánycégekkel
A képviselők arra kérik az Európai Bizottságot, hogy vessen be minden uniós és nemzetközi jogi
eszközt a cigarettacsempészet elleni küzdelemben. A képviselők többsége egy szerdán
megszavazott állásfoglalásban arra kérte az Európai Bizottságot, hogy ne újítsa meg az EU
csempészet- és hamisítás ellenes, 2016 júliusában lejáró megállapodását a Philip Morris
Internationallel (PMI). Helyette arra kérik a Bizottságot, hogy uniós és nemzetközi jogi eszközökkel
harcoljon a csempészet ellen. A képviselők megjegyzik, hogy a PMI-megállapodás hatékonytalan
volt, mert ugyan kezdetben csökkent a csempészet, ugyanakkor a kialakult űrt hamarosan
betöltötték a márkajelzés nélküli csempészett „olcsó fehér” cigaretták.
A dohánycégekkel kötött megállapodások értelmében a négy legnagyobb vállalat 2,15 milliárd
dollár kifizetését vállalta fel az EU-nak és tagállamainak, amennyiben azok ejtik az ellenük folyó, az
illegális dohány-kereskedelemből származó vámkiesések megtérítését célzó jogi eljárásokat. A
felek továbbá elkötelezték magukat a dohányáruk csempészete és hamísítása elleni fokozottabb
fellépésre.
A képviselők rámutatnak, a dohánytermékek illegális kereskedelme, és különösen a csempészett és
hamisított cigaretták kereskedelme évente több mint 10 milliárd eurós bevételkiesést okoz az EUnak és tagállamainak - vámok, ÁFA és jövedéki adók formájában.
A képviselők aggodalmukat fejezték ki amiatt is, hogy az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF)
költségvetésének finanszírozása – a dohányipari megállapodásokban említettek szerint – részben a
dohányipar éves befizetéseiből valósul meg, ami bizonyos fokú érdekellentéthez vezethet
A PMI-megállapodás megújítása helyett a képviselők arra biztatják a Bizottságot, hogy
összpontosítson a dohánytermékekről szóló 2014-es EU irányelv implementására, hogy az 2019ben hatályba léphessen, és mely hatékonyabb eszközöket nyújt úgy, mint az uniós szintű

árukövető és nyomonkövetési rendszer. A tagállamoknak a WHO Dohányzás-ellenrőzési
Keretegyezményéhez csatolt jegyzőkönyvet is ratifikálniuk kellene, mely ugyanezt éri el
nemzetközi szintén, teszik hozzá.
A képviselők hangsúlyozzák, hogy WHO-jegyzőkönyv részes felei vállalják, hogy közegészségügyi
politikáikat megvédi a dohányipar kereskedelmi érdekeltségeivel szemben, valamint hogy a felekre
vonatkozó kötelezettségeket nem lehet továbbhárítani a dohányiparra.
A dohánytermékekről szóló irányelv életbelépéséig tartó időszak áthidalására a képviselők azt kérik
a Bizottságtól, hogy készítsen elő új szabályokat az „olcsó fehér” cigarettákra, hogy kövesse
nyomon a PMI dohánytermékeit és indítson jogi eljárást azok jogtalan lefoglalása esetén.
Az EU tagállamai valamint a Bizottság több megállapodást is kötöttek, 2004-ben a Philip Morris
International (PMI), 2007-ben a Japan Tobacco, 2010-ben pedig a British American Tobacco (BAT)
valamint az Imperial Tobacco dohányvállatokkal, melyek szerint azok 2,15 milliárd dollárt
kifizetésére kötelezték el magukat az EU-nak és tagállamainak, amennyiben azok megszüntetik az
ellenük folyó, az illegális dohányárusításból származó vámkiesések megtérítéséért célzó pereket (a
PMI 1,25 milliárd dollár kifizetését vállalta magára 12 év alatt, a hátralévő összeget a másik három
cég fedezte). Az ezen szerződésekből származó bevételek 90%-a a tagállamokat, 10%-a pedig az
EU-t illeti, mint saját forrás.
A dohányvállalatok továbbá elkötelezték magukat, hogy meggátolják termékeik bűnözői kézbe
kerülését a kínálatuk és a törvényes piaci kereslet mértékének összehangolásával, termékeik
kizárólagosan csak igazolt ügyfeleknek való forgalmazásával, valamint a nyomonkövetési rendszer
átültetésével, hogy megkönnyítsék a bűnüldöző szervek munkáját a törvénytelenül árusított
cigarettatermékek szembeni küzdelemben.

Brüsszel, 2016. március 8.

A képviselők fertőző állatbetegségek megfékezését célzó szabályokat
hagytak jóvá
A képviselők azt akarják, hogy az állatorvosok tegyenek meg mindent a betegségek és azok
kialakulásának megelőzésére.
A Parlament támogatta azon, a madárinfluenza, afrikai sertéspestis és egyéb állatbetegségek
terjedésének megelőzését és megfékezését célzó intézkedéseket, amelyekről 2015 júniusában
informális keretek között már megegyezésre jutottak a képviselők a Miniszterek Tanácsával. Az
állatok között, de potenciálisan emberekre is átterjedő betegségekről szóló uniós rendelet különös
figyelmet fordít a megelőzésre és a szakembereknek is segíthet lépést tartani a tudományterület
fejlődésével.
Megelőzés: jó állattenyésztési gyakorlatok és gyógyszerek felelős használata
Az új szabályozások, összhangban a Parlament bevett álláspontjával, nagyobb hangsúlyt fektetnek
a megelőzésre, valamint tisztázzák az állattenyésztők, kereskedők, állatokkal foglalkozó
szakemberek, beleértve az állatorvosokat és a háziállattartók kötelezettségeit.
Minden állattenyésztő, állattartó és kereskedő számára kötelező lesz a jó állattenyésztési
gyakorlatok elveinek és az állatgyógyászati készítményeknek a felelősségteljes alkalmazása. Az
állatorvosoknak feladatuk lesz az állatok egészsége és jóléte, illetve az emberi egészség közötti
kölcsönhatásokkal kapcsolatos tudatosság növelése. Az Európai Bizottság, a maga részéről,
elkötelezte magát, hogy felügyelni fogja az állati antibiotikumok használatát a tagállamokban, és e
cél érdekében rendszeresen összehasonlító elemzéseket fog publikálni.
Gyors, átlátható, inkluzív és tudományosan alátámasztott döntések

Az új rendelet felhatalmazza a Bizottságot, hogy azonnali lépéseket tegyen, ha kitör egy járvány,
amely „nagy jelentőségű hatással” lehet a közegészségügyre és a mezőgazdasági termelésre. A
képviselők gondoskodtak róla, hogy az Unió potenciálisan veszélyes betegségeit tartalmazó
listájának a frissítésekor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság szakembereinek a véleménye is
figyelembe legyen véve valamint hogy a készenléti tervek elkészítésekor a mezőgazdász
szervezetek, állatorvosi társulások és más szereplők is be legyenek vonva a folyamatba.
Az állatjólét növelése és az illegális állatkereskedelem elleni küzdelem
Minden járványvédelmi intézkedésnek figyelembe kell vennie az állatjóléti szempontokat és meg
kell kímélnie minden tárgyát képező állatot, beleértve a kóborállatokat, az elkerülhető fájdalomtól,
szorongástól vagy szenvedéstől.
Az állatbetegségek kóbor vagy illegálisan árusított állatok általi terjesztését megakadályozandó a
képviselők olyan szabályokat is beillesztettek, melyek kötelezővé tennék minden hivatásos
állattartó és állatkereskedő regisztrációját továbbá felhatalmazná a Bizottságot, hogy szükség
esetén a tagállamokat utasítsa nemzeti számítógépes adatbázisok létrehozására kutyákról,
macskákról és egyéb házi kedvencekről.
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Kelet-Európa versenyelőnyét nullázná le a Bizottság
A helyi munkavállalókra vonatkozó javadalmazási szabályok egy másik tagállamba kiküldött
munkavállalókra való teljes körű alkalmazására terjesztett elő javaslatot kedden az Európai
Bizottság, diplomaták és a munkaadók képviselői szerint egy újabb potenciálisan veszélyes
választóvonalat húzva az EU nyugati és keleti tagországai között.
Egyenlő munkáért, egyenlő béreket. Ezt a mottót kívánja átültetni a gyakorlatba a kiküldött
munkavállalókra vonatkozó irányelv módosításával az Európai Bizottság.
A javaslat értelmében a munkabér és a munkafeltételek terén a kiküldetésben lévő
munkavállalókra általánosan ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a helyi
munkavállalókra.
A kiküldött munkavállalókra jelenleg bizonyos területeken – például egészség és biztonság – már
most is a fogadó ország munkavállalóival azonos szabályok vonatkoznak. A munkáltató azonban
nem köteles a fogadó országban érvényes minimálbérnél többet fizetni a kiküldött
munkavállalónak. Emiatt különbségek alakulhatnak ki a kiküldött és a helyi munkavállalók
bérezésében, ami a Bizottság szerint torzíthatja a vállalatok közötti versenyt. Ez ugyanis Marianne
Thyssen, foglalkoztatásért, mobilitásért és szociális politikáért felelős biztos szerint azt jelenti, hogy
a kiküldött munkavállalók ugyanazért a munkáért gyakran kevesebb fizetést kapnak, mint más
munkavállalók.
A javaslat értelmében a javadalmazási szabályok minden olyan eleme, amely a helyi
munkavállalókra általánosan vonatkozik, a kiküldött munkavállalókra is érvényes lesz. A
javadalmazásba nem csupán a minimálbér fog tartozni, hanem adott esetben más elemek, így
bónuszok és juttatások is.
Új tagállamokat képviselő diplomaták szerint a Bizottság javaslata komoly változást hozna az
eddigi rendszerbe és jó eséllyel éles kelet-nyugati szembenállást eredményezne, hasonlóan a
szolgáltatási irányelv egy évtizeddel ezelőtti tárgyalásához.
Az új tagállamok úgy látják, hogy az olcsóbb munkabérek megszüntetésének kezdeményezésével a
Bizottság francia, belga és luxemburgi nyomásra valójában a kelet-európai szolgáltatók
versenyelőnyét akarja megszüntetni. Miközben jól hangzik az, hogy az átlagosan négy hónapra

kiküldött keleti munkavállalók is a helyiekkel azonos bérezésben és javadalmazásban
részesüljenek, a Bizottság javaslata lehetővé tenné néhány ország számára a külföldiek kiszorítását
az építőiparból és néhány más ágazatból.
A közösség kelet-európai tagjai attól is tartanak, hogy a Juncker-bizottság átfogóan más
területeken, például a közúti árufuvarozásban is hasonló szemléletet kíván meghonosítani, ami
gyakorlatilag kiszorítaná az olcsóbb munkaerővel dolgozó magyar, cseh és lengyel fuvarozókat a
piacról.
A munkaadók legnagyobb európai ernyőszervezete is bírálta az irányelv módosításáról szóló
javaslatot. „Mélységesen nem értünk egyet az Európai Bizottság azon nézetével, hogy kiküldött
munkavállalókról szóló 1996-os irányelv módosítása szükséges az egységes piacon a tisztességes
verseny biztosításához. A meglévő direktíva garantálja a minimumkeresetet és a fogadó ország
más foglalkoztatási alapfeltételeinek alkalmazását a kiküldött munkavállalókra” – szögezte le
Markus J. Beyrer, a BUSINESSEUROPE főigazgatója.
Az ernyőszervezet vezetője szerint a jogszabály megváltoztatása új bizonytalanságot teremtene az
üzleti szféra számára Európában. Továbbá egy veszélyesen megosztó vita kiprovokálását
eredményezheti a tagállamok között, amikor a bizalom és az egység helyreállítása a fő prioritás.
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A nemi szempontok figyelembe vétele a menekültpolitikában
Az EU migrációs és menedékpolitikáinak és eljárásainak reformja kell, hogy tartalmazzon
a nemi szempontokat figyelembe vevő intézkedéseket, a menedékkérő nők és a gyakran
velük utazó gyerekek és más tőlük függő emberek biztonságának növelése érdekében,
áll az EP-képviselők kedden megszavazott állásfoglalásában.
„A jelentés felhívja a figyelmet a menekült nők különösen kiszolgáltatott helyzetére az Európai
Unióban. Hazájukból az üldöztetés elől menekülve egy veszélyekkel teli utazásra vállalkoztak, hogy
egy biztonságosabb helyre érhessenek. A fogadóközpontokba való megérkezéskor ezek a már
kiszolgáltatott nők, akik lehet, hogy szexuális erőszak, emberkereskedelem vagy más erőszakos
bűncselekmény áldozatai, további akadályokkal szembesülnek, amelyek csak tovább rontják a már
amúgy is kiszolgáltatott helyzetüket.” mondta a jelentéstevő képviselő, Mary Honeyball
(szocialista, brit).
Nemi szempontokat figyelembe vevő menedékkérelmi eljárás.
Az állásfoglalás szerint a menedékkérvények feldolgozása során az egyéni és nemi alapú erőszak
formáit, mint például a nemi erőszakot és a szexuális erőszakot, a női nemi szervek
megcsonkítását, a kényszerített házasságot és a családon belüli erőszakot az EU-n belüli menedék
kérvényezésének alapos indokaiként kell elismerni.
A képviselők továbbá hangsúlyozzák, hogy LMBTI-szükségleteket figyelembe vevő fogadó
létesítmények létrehozásának szükségességét, mivel gyakori az LMBTI személyek ellen elkövetett
erőszak a fogadó létesítményekben.
A jelentés szorgalmazza különböző intézkedések megtételét, amelyek biztosítanák, hogy a
menedékkérelmi folyamat során és a fogadóközpontokban a nők szükségletei biztosítva legyenek:
nemek szerint elkülönített alvó- és tisztálkodó helyiségek,
női ügyintézők, fordítók és tolmácsok,

traumával kapcsolatos tanácsadás nemi alapú erőszakot elszenvedett nők számára,
gyermekekről való gondoskodás a szűrési folyamat és a menekültügyi elbeszélgetések alatt,
A nők tájékoztatása arról, hogy lehetőségük van a férjüktől függetlenül menedékkérelmet beadni,
és a férjüktől független jogi státussal rendelkezni
nemi szempontokat figyelembe vevő képzés az alkalmazottaknak, és
jogi segítség a nőknek a fogadóközpontokban
Beszüntetni a gyerekek, várandós nők és nemi erőszak áldozatainak fogva tartását
A menedékkérők pusztán adminisztratív kényelmi okokból való fogva tartása sérti a szabadsághoz
való jogot, mondja ki a szöveg. Az EP-képviselők felszólítanak a gyerekek, a várandós
menedékkérő nők és a szexuális erőszak és emberkereskedelem áldozatainak fogva tartásának
beszüntetésére
Továbbá kiemelik az Európai Unióba vezető, biztonságos és legális útvonalak elérhetővé tételének
szükségességét a menekült nők biztonságának növelésének és az embercsempészet
visszaszorításának érdekében. Az illegális migrációval kapcsolatos politikák nem akadályozhatják
az uniós menedékkérelmi eljáráshoz való hozzáférést, teszik hozzá.
A nemi szempontok érvényesülése
A Parlament ezen kívül elfogadta az Angelika Mlinar képviselőnő által készített állásfoglalást a nemi
egyenlőségi szempontok érvényesüléséről az Európai Parlament munkájában, 453 szavazattal, 173
ellenében, 79 tartózkodás mellett.

Brüsszel, 2016. március 8.

Menedékkérő nők: öt nőből kettő 18 éven aluli
A nők jogai/Esélyegyenlőség

Hogyan alakult a menedékkérők aránya nemek szerint 2015-ben?

Az Európai Parlament a menekült és menedékkérő nők helyzetére hívja fel a figyelmet az idei
nemzetközi nőnapon. A háború elől Európa felé menekülő nők és lányok nemcsak hazájukban, de
az út során és Európába érkezve is számos veszéllyel néznek szembe. A statisztikák szerint 2015ben Németországban öt menedékkérő nőből kettő 18 éven aluli volt. Infografikánkon bemutatjuk,
hogyan alakult a menedékkérők aránya nemek szerint 2015-ben.
A statisztikák azt mutatják, hogy a menedékkérők közül a kiskorú nők száma kiemelten magas.
2015-ben Németországban 56 751 volt a 18 éven aluli menedékkérő nők száma, amely a
menedékkérők mintegy 40%-át jelentette.

Brüsszel, 2016. március 8.

Iskolai tej- és gyümölcsprogramok: a helyes táplálkozási szokások
oktatása
A képviselők azt szeretnék, hogy az EU és a tagállamok többet tegyen és költsön a gyerekek
egészséges táplálkozásának ösztönzésére.
Az unióban élő diákok jobban támogatott iskolatej-, gyümölcs-, és zöldségprogramokban, ész a
helyes táplálkozásról szóló oktatásban részesülhetnek hamarosan. Az új tervezet, amelyről a
tagállamok minisztereivel előzetesen már 2015 decemberében megállapodtak, és amelyet kedden
szavazott meg a Parlament, összeolvasztja majd a jelenleg még különálló EU-s iskolai tej- és
gyümölcsprogramokat és 20 millió euró további támogatással 250 millióra növeli majd azok
összevont éves költségvetését.
„Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás adja a jó egészség alapját, azonban az EU-szerte
visszaesett a gyümölcs, zöldség és tejfogyasztás. Éppen ezért kulcsfontosságú az iskolai gyümölcs, zöldség- és tejprogramok megerősítése a rájuk fordított összeg megnövelésével és a helyes
étkezési szokások oktatására való összpontosítással. A Parlament továbbá garantálta a program
pénzügyi stabilitását azzal, hogy meggátolja a tagállamok számára a költségvetés egyoldalú
megvágását, illetve az EU-s támogatások elosztásának a kritériumait egymás között” - mondta a
tervezetet a Parlamenten végigvivő, és a tárgyalócsoportot vezetőMarc Tarabella.
Több tanóra a helyes táplálkozási szokásokról, több és igazságosabb finanszírozás
Azon tagállamok, melyek vállalkoztak az önkéntes támogatási program megvalósítására, nagyobb
hangsúlyt kell, hogy fektessenek a helyes táplálkozási szokások oktatására, a helyi ételek és az
organikus mezőgazdaság támogatására, valamint az ételpocsékolás elleni küzdelemre. Továbbá a
gyermekeket újra kapcsolatba kelleni hozni a mezőgazdasággal, például mezőgazdasági
üzemekben tett látogatásokon keresztül.
A Parlament további 20 millió eurót nyert el a tejtermékek elosztásának illetve az oktatási
tevékenységek finanszírozására. Ezzel az iskolatej programnak 100 millió-, az iskolagyümölcs- és
zöldség programok esetében pedig 150 millió euróra emelkedett az éves költségvetés.
A képviselők továbbá garantálták, hogy egy új, kételemű kritériumrendszer felállítása segítségével
az EU-s támogatások igazságosabban kerülnek majd elosztásra a tagállamok között (a 6–10 éves
korú gyermekek aránya és a régió fejlettségi szintje az érintett tagállamban). A tejprogramok
korábbi támogatási szintjét figyelembe véve az ki lesz egyensúlyozva, egy új, gyermekenként
legalább egy minimális összeget garantáló éves uniós támogatással.
A szétosztott ételek egészségesebb választéka
A képviselők módosították azon termékek listáját, amelyek EU-s támogatásra jogosultak annak
biztosítása érdekében, hogy:

prioritást élvezzenek az alulfogyasztott friss és helyi termékek az olyan feldolgozott
készítményekkel szemben, mint a levesek, kompótok, dzsúszok, joghurtok és sajtok. Ez utóbbiak
csak a friss gyümölcsök, zöldségek, tej vagy laktózmentes tej után, mint ráadás lennének
adhatóak.
a hozzáadott édesítőszerek és mesterséges ízfokozókat kizárják, míg a hozzáadott cukrot, sót és
zsírt korlátozott mennyiségben tartalmazó termékek terjesztése csak kivételes esetként kaphat EUtámogatást, szigorú feltételek teljesülése, köztük a nemzeti egészségügyért felelős hatóság
jóváhagyása, esetén.
A következő lépések
Az előzetesen jóváhagyott, és a Parlament által 584 szavazattal, 94 ellenében, 32 tartózkodással
elfogadott rendeletet még a Tanácsnak is hivatalosan jóvá kell hagynia. Az új szabályozások 2017.
augusztus 1-től léphetnek hatályba.

Brüsszel, 2016. március 3.

Könnyebbé válhat a hozzáférés egyes paksi iratokhoz
Az Európai Bizottsággal egyeztetett menetrend értelmében a kormánynak február végéig kellett
döntenie a paksi beruházással összefüggő iratok titkosítási szabályainak módosításáról, a márciusi
szavazás után pedig áprilisban már hatályba kellene léptetni az új rendelkezéseket – mutat rá
Jávor Benedek, az Együtt-PM EP képviselője, aki szerint a módosítás megnyitna egy ablakot.
A Paks 2 beruházásra vonatkozó dokumentumok általános titkosítása (2015/7-es törvény) ellen a
Bizottságnál panaszt emelt magyar EP-képviselőnek nincs információja arról, hogy a kormány
Brüsszelnek tett ígéretéhez hűen februárban döntést hozott volna a titkosítási szabályok
módosításáról.
A kormánnyal az úgynevezett előzetes eljárás keretében kötött megállapodást és annak
folyamatban lévő végrehajtását Brüsszelben is megerősítették. "A hatóságok készségüket jelezték
a vitatott nemzeti jogszabályok módosítására a környezetvédelmi információkhoz való hozzáférés
követelményeit előíró uniós irányelvnek való teljes körű megfelelés biztosítása érdekében.
Tudomásunk szerint a döntéshozatal folyamatban van és a következő hónapokban a módosított
rendelkezés elfogadásához vezethet. A Bizottság a jövőben is élén figyelemmel kíséri majd az
ügyet annak érdekében, hogy a javasolt módosításokat a lehető legrövidebb időn belül elfogadják"közölték a testületnél.
A paksi dokumentumok általános titkosítását lehetővé tévő eljárás ellen 2015 nyarán panaszt
benyújtott Jávor Benedeket múlt héten értesítette az Európai Bizottság arról, hogy az ügyben
illetékes környezetvédelmi főigazgatóság és a magyar kormány megegyeztek a vonatkozó magyar
törvény módosításáról. A zöldek frakciójához tartozó képviselő úgy tudja, hogy a megállapodás
értelmében a hazai szabályozás kizárólag a hatályos információs törvénnyel együtt értendő, ami
értelmezése szerint nem ad többé lehetőséget a paksi beruházással kapcsolatos információk
általában védetté nyilvánítására.
Brüsszel azonban nem érte be az ígérettel, hanem egy jogalkotási menetrendet is kért a
kormánytól, amit utóbbi Jávor tudomása szerint az év elején nyújtott be a Bizottságnak. Ennek
értelmében a kormány állítólag vállalta, hogy még februárban döntést hoz a módosításról, ezt
márciusban elfogadja az Országgyűlés, és áprilisban már hatályba is léptetik az új szabályozást.
Egyelőre nincs információja arról, hogy a kormány első lépésként meghozta-e a már a döntést a
jogalkotás módosításáról. Nevük elhallgatását kérő források ugyanakkor tudni vélik, hogy a
Bizottság „nagyon rajta lesz a témán”, és a törvénymódosításon túl a joggyakorlatot is nyomon
fogja követni.

Jávor hangsúlyozta, a titkosításra vonatkozó szabályok módosítása nem jelentené azt, hogy attól
kezdve minden irat és információ nyilvános lesz a paksi nukleáris beruházásról. Az egyedileg
minősített iratok – köztük az orosz-magyar megvalósítási szerződések – például továbbra sem
lesznek kikérhetőek. „Mindazonáltal megnyílik egy ablak” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy nem
egyedi minősítésű dokumentumokat, háttértanulmányokat és elemzéseket elvileg újra ki lehet
majd kérni.
A korlátozás ugyanakkor nem vonatkozik az Európai Bizottságra, mivel az a Pakssal összefüggő
valamennyi dokumentumba beletekinthet.
A magyar képviselő információi szerint az uniós közbeszerzési szabályok megsértésének alapos
gyanúja miatt a Bizottság által tavaly novemberben elindított eljárás keretében adott magyar
válasz nem vonultat fel új elemet, hanem kitart amellett, hogy a magyar-orosz kormányközi
szerződés mentesül az EU közbeszerzési szabályai alól. A Bizottság azonban a kötelezettségszegési
eljárás novemberi elindításakor azzal érvelt, hogy a magyar-orosz megállapodás esetében nem
állnak fenn azok a feltételek, amelyek a mentességet indokolnák.
A harmadik fronton a versenyigazgatóság mélyreható vizsgálatot kezdeményezett ugyancsak
novemberben annak megállapítására, hogy a paksi beruházás finanszírozási oldalról állami
támogatásnak minősül-e. Jól értesült források biztosra veszik, hogy ezt a feltételezést végül a
vizsgálat is megerősíti majd. Ha így lesz, akkor a kormánynak hivatalosan be kell jelentenie
(notifikálnia) állami támogatási jóváhagyásra a finanszírozási tervet, amiről vizsgálat lefolytatása
után dönt majd a Bizottság.
Az állami támogatási vizsgálattal egyidőben indult társadalmi konzultáció február 12-én ért véget,
az érdekelt felek addig tehették hozzászólásaikat. Ezek közül megfigyelők szerint a
legfigyelemreméltóbb Ausztria beadványa volt, amiben úgy vélekedett, hogy a piaci versenyt
torzító állami támogatásról van szó. Bécs hasonló véleményt alkotott a brit Hinkley Point
atomerőmű-beruházás ügyében is, amit később az Európai Bíróságon is megtámadott. (Egészen
pontosan a beruházás állami támogatását jóváhagyó bizottsági döntést).
Jávor az általa benyújtott észrevételekben arra hívta fel a figyelmet, hogy egy sor járulékos
beruházás költségeit figyelmen kívül hagyták a projektre vonatkozó költségszámításokból. A
képviselő becslései szerint a járulékos beruházásokkal együtt az eredetileg 12 milliárd eurós
költségvetés további 10 milliárd euróval nőhet, és ez már egészen más színbe helyezné állami
támogatás szempontjából a projektet.
Jávor Benedek a közbeszerzési ügyben indult eljárás és az állami támogatási vizsgálat közötti
összefüggésre is felhívja a figyelmet. A szabályok szerint ugyanis csak olyan állami támogatás
kaphatja meg a jóváhagyást, amelyre vonatkozó projekt nem sért uniós jogot. Ha tehát a
közbeszerzési vonalon nem áll le a kötelezettségszegési eljárás, akkor az állami támogatás sem
kaphat zöld utat – mutat rá az Együtt-PM EP-képviselője.

Brüsszel, 2016. február 25.

Laboratóriumi vs. környezetben mért károsanyag-kibocsátás: a változás
szele

A dízelautók károsanyag-kibocsátásának mérése központi téma az EP napirendjén

A légszennyezés évente több mint 400 ezer korai elhalálozást okoz Európában. A
mérgező nitrogén-dioxidot is magában foglaló nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásáért
elsősorban a dízelautók a felelősek, ezért az EU szabályozza a kibocsátott káros anyagok
határértékét, valamint a mérésüket. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a valós közúti

károsanyag-kibocsátás a laboratóriumban mért eredmények többszöröse is lehet. Az EPképviselők a probléma mielőbbi orvoslásáról szóló javaslaton dolgoznak.
A környezetvédelmi szakbizottság tagjai kedden meghallgatták az érintett szervezetek javaslatait,
miként lehetne javítani az autók károsanyag-kibocsátásának mérését.
„Helyre kell állítani az európai autóiparba vetett bizalmat. A szektornak tökéletesen megbízhatónak
kell lennie. Ennek érdekében tiszta, színvonalas es független mérési eljárásra van szükség" mondta Françoise Grossetête (néppárti, francia).
„Az Európai Parlament célja, hogy létrejöjjön egy központi és független tesztelési rendszer” mondta Matthias Groote (szocialista, német). Az EP képviselő hozzátette: „a jogszabályban
foglaltakat ténylegesen be is kell tartatni".
Egy új autómodellt akkor lehet forgalomba hozni, ha megfelel az EU környezetvédelmi előírásainak.
Ha egy típust jóváhagytak egy uniós tagállamban, akkor a többiben is értékesíthető.
Mi a probléma a dízelautók károsanyag-kibocsátásával?
Az új modellek károsanyag-kibocsátásának mértékét jelenleg laboratóriumi körülmények között
mérik. A vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy eltérés van a mérési eredmények között, ha
laboratóriumi, illetve ha valós vezetési körülmények között történnek. A legújabb Euro 6 dízelautók
valós körülmények között a teszteredmények szerinti NOx többszörösét bocsáthatják ki.
A közúti közlekedés Európában a teljes NOx-kibocsátás 40 százalékáért felelős. A teljes kibocsátás
mintegy 80 százaléka pedig a dízelautókhoz köthető, amelyek az EU-ban értékesített új autók
mintegy 50 százalékát teszik ki. A benzin típusú autók megfelelnek a NOx szabványoknak.
2010-ben az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) 6 benzines és 6 dízelüzemű autót
tesztelt. „A fő következtetés, hogy a dízelautók közúti NOx-kibocsátásának mértéke aggályos" mondta a meghallgatáson Alois Krasenbrink, a kutatóközpont munkatársa.
A valós és a megengedett kibocsátási szintek közti eltérés oka lehet az elavult, 1970-ben
bevezetett és 1990-ben felülvizsgált mérési eljárás, a rugalmas vizsgálati körülmények (az
autógyártók csökkenthetik a tömeget, alacsony gördülési ellenállású abroncsokat használhatnak,
stb), illetve egyéb tényezők, mint a vezetési stílus és a levegő hőmérséklete.
Javítani kell a mérések hatékonyságán
Az EU felülvizsgálja a mérési folyamatokat, hogy azok jobban tükrözzék a valós vezetési
körülményeket. Az Európai Bizottság a négy erre vonatkozó intézkedésből kettőt már elfogadott,
amelyek eredményeként 2017 szeptemberétől új vizsgálati előírások lépnek érvénybe (Real Driving
Emissions, RDE).
Emellett a Parlament és a Tanács fontolgatja az EU-ban forgalomba állított gépjárművek
károsanyag-kibocsátását szabályozó előírások felülvizsgálatát és a típus-jóváhagyási eljárás
reformját, amellyel erősíthetné a vizsgálatok függetlenségét.
A Parlament egy különbizottságot is létrehozott (EMIS), amely kivizsgálja, hogy az autógyártók
sértettek-e uniós szabályt az eddigi emissziós tesztvizsgálatok során.
„Egyértelmű, hogy az RDE tesztekre sürgősen szükség van annak ellenére, hogy jelentős kihívást
jelent az ipar számára” - mondta Erik Jonnaert, az Európai Autógyártók Szövetségének főtitkára.
Véleménye szerint a gyártási költségek járművenként 600-1300 euróval növekedhetnek es a
dízelautók száma akar 25 százalékkal is visszaeshet.
„A vonatkozó uniós szabályozás világossá teszi, hogy a közúti használat során is meg kell felelni a
laboratóriumi eredményeknek, azaz a valós használat során a laboratóriumi környezetben mért

kibocsátási szintekhez képest nem szabadna eltérésnek mutatkoznia. Sajnos jelenleg egyértelműen
nem ez a helyzet” - mondta Chris Carroll, az Európai Fogyasztók Szervezetének képviselője.
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Erősítsék meg a háziállat-csempészet elleni fellépést
Állítsák meg a háziállat-csempészetet, kérik a képviselők
Az Európai Parlament csütörtökön az macskák és kutyák nyilvántartásainak uniós szintű
adatmegosztását kérte a gyakran rosszul tenyésztett és betegségeket terjesztő
háziállatok illegális kereskedelme elleni fellépésként. A háziállat-csempészet, beleértve a
vad és egzotikus állatokét is, egyre gyakrabban kötődik a szervezett bűnözéshez és
közegészségügyi kockázatot is jelent, mondták a képviselők.
A nem kötelező erejű állásfoglalásában a Parlament arra hívja fel a Bizottságot, hogy biztosítsa,
hogy minden tagállam rendelkezzen egymással kompatibilis macska és kutya nyilvántartásokkal,
és fontolja meg ilyen nyilvántartások felállítását más háziállatok esetében is. A képviselők szerint a
háziállatok regisztrációja, és az adatok uniós megosztása csökkentené az okirat-hamisítás és
illegális kereskedelem mértékét, valamint segítené a kitört betegségek forrásának visszakeresését,
és az állatokkal szembeni rossz bánásmód kezelését.
Az állásfoglalás megjegyzi, hogy számos tagállam rendelkezik a kedvtelésből tartott állatok
azonosítására és nyilvántartására szolgáló kötelező rendszerrel, azonban eltérések mutatkoznak a
tárolt információk és a nyilvántartott állatok tekintetében. Emiatt az összes nemzeti nyilvántartást
kompatibilissé kellene tenni, a képviselők szerint. Az állatok tulajdonosaira és eladóira vonatkozó
személyes adatok megfelelő védelméről is gondoskodni kell, szögezték le.
A háziállatok és vadállatok illegális kereskedelme elleni küzdelem
A Parlament azt is kéri a Bizottságot, hogy fogadjon el határozott és hatékony intézkedéseket a
kedvtelésből tartott állatok, köztük a kedvtelésből tartott vadon élő állatok illegális kereskedelme
ellen.
Rossz bánásmódban részesített csempészett állatok
Az illegális kereskedelem tárgyát képező, kedvtelésből tartott állatok gyakran rosszul
tenyésztettek, gyengén szocializáltak és fokozottan ki vannak téve a betegségek kockázatának,
állapítja meg az állásfoglalás, hozzátéve, hogy az elmúlt évtizedekben megjelent új emberi
betegségek 70%-a állati eredetű volt.
Háttér
Az Állategészségügyi jogszabály-tervezet, melyről tavaly júniusban informálisan megállapodtak a
képviselők és a tagállami miniszterek, és melyet várhatóan a március 7-10. közötti plenáris ülésen
szavazza meg második olvasatban a Parlament, feljogosítja az Európai Bizottságot, hogy a
háziállatok nemzeti nyilvántartásainak felállítására kérje a tagállamokat, ha az szükséges a
betegségek hatékony megelőzéséhez és EU-n belüli nyomon követéséhez. A jogszabálytervezet
alapján a hivatásos háziállattartókat és eladókat is nyilvántartásba kellene venni.

Brüsszel, 2016. február 23.

Piros lap a magyar cafeteria-rendszernek
A SZÉP-kártya rendszer és az „Erzsébet étkezési utalvány” rendszer több eleme is
ellentétes az uniós joggal, mert akadályozzák a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás
szabadságát – állapította meg kedden meghozott ítéletében az Európai Bíróság.
Hazánknak módosítania kell a törvényeket, vagy el kell törölnie azokat. Az érintett cégek
magyar bíróságokon kártérítési pereket indíthatnak.

Nem egyeztethetők össze az uniós joggal a SZÉP-kártya rendszer és az „Erzsébet étkezési
utalvány” rendszer egyes elemei, amelyek Magyarországon lehetővé teszik a munkáltatók számára,
hogy a munkavállalóiknak kedvező adózási feltételek mellett biztosítsanak béren kívüli juttatást –
húzta alá kedden meghozott ítéletében az Európai Bíróság, amely szerint a magyar cafeteriaszabályok akadályozzák a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságát.
A keresetet 2014. áprilisában az Európai Bizottság nyújtotta be a Bíróságnak. Úgy tudjuk, hogy a
taláros testület ítéletében kivétel nélkül minden pontban a Bizottságnak adott igazat, annak
egyetlen érvét sem utasította el.
Szakértők ezzel összefüggésben megjegyzik, hogy több hazai jogszabály együttes olvasata alapján
jutott a Bizottság, miként az Európai Bíróság is arra a következtetésre, hogy a magyar cafeteriarendszer egyes elemei ellentétesek az uniós joggal.
Az ítéletet meghozó nagytanácsban helyet foglaló 13 bíró között volt Juhász Endre, a testület
magyar tagja is. A nagytanács és az egyes bírák szavazata nem nyílvános.
Magyarországnak az ítélet fényében el kell törölnie a jogszabályt, vagy módosítania kell azt. Erre
az ilyenkor szokásos gyakorlatnak megfelelően néhány hónap áll rendelkezésre. Az Európai
Bizottság ellenőrzi majd, hogy hazánk végrehajtotta-e a Bíróság ítéletét, és ha úgy találja, hogy
nem, akkor újra keresetet nyújthat be, ezúttal szankciók kiszabását kérve.
Az Európai Bíróság mostani ítélete alapján az érintett cégek kártérítési pereket indíthatnak a hazai
bíróságokon, amelyek már nem vizsgálhatják újra az uniós jogsértést.
A luxembourgi székhelyű bíróság a döntés indoklásában mindenekelőtt rámutat, az a tény, hogy a
más tagállamban letelepedett vállalkozások magyarországi fióktelepei nem bocsáthatnak ki SZÉPkártyát, sérti a szolgáltatási irányelvet, mivel a tagállamok nem akadályozhatják a szolgáltatókat a
letelepedési formájuk megválasztásában.
Másodszor: a magyar jog bizonyos körülmények között arra kötelezi a SZÉP-kártya kibocsátóit,
hogy a magyar jog szerint létrejött gazdasági társaság (részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű
társaság) formájában működjenek. Ráadásul e kibocsátók kötelesek olyan gazdasági társaság
leányvállalataként működni, amely maga is a magyar jog szerint jött létre.
A Bíróság megállapítja, hogy a magyar jogi szabályozás nem egyeztethető össze az irányelvvel,
mivel a szolgáltatók jogi formájára vonatkozó követelmények nem lehetnek a székhely
tekintetében hátrányosan megkülönböztetőek. A jelen ügyben az a tény, hogy mind a
leányvállalatnak, mind az anyavállalatnak a magyar jog szerint kell létrejönnie, magában foglalja,
hogy a székhelyüknek Magyarországon kell lennie, ami az irányelv értelmében vett hátrányos
megkülönböztetésnek minősül.
Harmadszor, a Bíróság rámutat, hogy a jelen ügyben kizárólag a magyarországi székhellyel
rendelkező pénzintézetek képesek eleget tenni azon feltételnek, amely szerint a SZÉP-kártya
kibocsátóinak minden 35 000 főnél több lakosú magyarországi településen ügyfelek számára nyitva
álló helyiséget kell fenntartaniuk. E tekintetben a Bíróság emlékeztet arra, hogy az irányelv
kizárólag akkor teszi lehetővé valamely szolgáltatás nyújtásának meghatározott szolgáltatók
számára való fenntartását, ha az ilyen korlátozás nem jár a szolgáltatók székhelyének helyén
alapuló hátrányos megkülönböztetéssel. A Bíróság megállapítja, hogy a jelen ügyben ilyen
hátrányos megkülönböztetés történt.
Negyedszer: a magyar jogi szabályozás azáltal is megsérti az irányelvet, hogy a kibocsátók minden
35 000 főnél több lakosú magyarországi településen való jelenlétének megkövetelésével

magyarországi telephely meglétét írja elő számukra, ezzel megfosztva a más tagállamokban
letelepedett szolgáltatókat azon joguktól, hogy magyarországi letelepedés nélküli, határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás mellett döntsenek. Ezzel összefüggésben a Bíróság arra is rámutat, hogy az
ilyen kötelezettség nem áll arányban a követett céllal, vagyis a fogyasztók és a hitelezők
védelmével, mivel e cél elérésére többek között kevésbé korlátozó intézkedések is rendelkezésre
állnak.
Ötödször: a Bíróság rámutat, hogy a szerződések értelmében vett gazdasági tevékenységnek
minősül olyan utalványok díjazás ellenében történő kibocsátása, amelyek lehetővé teszik a
munkáltatók számára, hogy kedvező adózási feltételek mellett biztosítsanak a munkavállalóiknak
fogyasztásra kész étel formájában természetbeni juttatást, és hogy a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány (MNÜA) számára e tevékenység tekintetében fenntartott monopólium mind a
letelepedés szabadsága, mind a szolgáltatásnyújtás szabadsága megsértésének minősül.
A Bíróság szerint az ilyen monopólium létrehozása nem indokolható önmagában azzal, hogy a
szóban forgó gazdasági tevékenységből származó bevételeket a jelen ügyben az MNÜA szociális
tevékenység vagy munka finanszírozására fordítja.
Az ítéletről készült bírósági összefoglaló emlékeztet rá, a magyar adójogi szabályozás lehetőséget
ad a munkáltatóknak, hogy kedvező adózási feltételek mellett olyan eszközöket biztosítsanak a
munkavállalóik számára, amelyek révén ez utóbbiak harmadik személyek részéről bizonyos
szolgáltatások és termékek formájában különböző természetbeni juttatásokat vehetnek igénybe
anélkül, hogy ezért díjazást fizetnének. Mindazonáltal ugyanezen jogi szabályozás azt is előírja,
hogy (szálláshely-, szabadidős és/vagy étkezési szolgáltatások esetén) kizárólag a SZÉP-kártya és
(fogyasztásra kész étel vásárlása esetén) az Erzsébet-utalvány biztosíthat hozzáférést ezen
adókedvezményekhez.
A Bizottság kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indított Magyarországgal szemben a
Bíróság előtt. A Bizottság szerint Magyarország megsértette a letelepedés szabadságát és a
szolgáltatásnyújtás szabadságát (valamint SZÉP-kártya tekintetében a szolgáltatási irányelvet1)
azáltal, hogy a szóban forgó adókedvezmények kizárólag SZÉP-kártya és Erzsébet-utalvány
használata esetén vehetők igénybe, amelyek kibocsátási feltételeit a Bizottság túlságosan
megszorítónak tartja.
Közel négy évig tartó jogi vita előzte meg az ítéletet (Háttér)
Az Európai Bíróság még 2013 júniusában döntött arról, hogy keresetet nyújt be az Európai
Bíróságon az étkezési és szabadidős utalványokkal és üdülési csekkekkel (Szép kártya és Erzsébet
utalványok) kapcsolatos magyar szabályozással szemben, miután a kötelezettségszegési eljárást az
utolsó, harmadik szakaszba léptette.
A testület egy évvel korábban, 2012 júniusában indított kötelezettségszegési eljárást az ügyben.
A magyar szabályozás 2012. január 1-jén, jelentős átmeneti időszak vagy intézkedések nélkül
lépett hatályba. Korábban nem írtak elő egyedi feltételeket sem a munkáltatók által a
munkavállalók számára nyújtott hideg és meleg étkezési utalványok kibocsátására, sem pedig
formájára vonatkozóan.
Brüsszel érvelése szerint a kifogásolt szabályozás monopóliumot biztosít egy közalapítvány
számára azoknak a (papír alapú és elektronikus) hideg, valamint a papíralapú meleg étkezési
utalványoknak a kibocsátására, amelyeket a munkáltatók juttatnak munkavállalóik számára. A
szabályozás továbbá rendkívül szigorú feltétekhez köti a béren kívüli juttatásnak minősülő meleg
étkezési, szabadidős és üdülési utalványok kibocsátását, amelyek már kizárólag csak elektronikus
formában adhatók ki.
A szóban forgó új szabályozás a Bizottság szerint több olyan szereplő kizárásához vezetett,
amelyek már évek óta jelen voltak a béren kívüli juttatásnak minősülő (hideg és meleg) étkezési
utalványok kibocsátásának piacán, továbbá megnehezítette új szereplők piacra lépését és
lehetetlenné tette a szabad szolgáltatásnyújtást.

A testület úgy vélte, hogy az új monopólium bevételeinek szociális célú kiadásokra történő
felhasználása nem indokolhatja a bevezetett korlátozásokat. A Bizottság ugyanakkor nem vonta
kétségbe a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó szociálpolitikai célokat.
Magyarország azzal érvelt, hogy a korlátozásokat egyrészt a fogyasztók, valamint a szolgáltatások
nyújtóinak és igénybevevőinek védelme (SZÉP kártya), másrészt pedig szociálpolitikai célok és az
adórendszer koherenciája (Erzsébet utalvány) indokolta.
Noha az említett célkitűzések önmagukban véve közérdeken alapuló kényszerítő okokként
ismerhetők el, a Bizottság úgy vélte, hogy az intézkedések túllépik az elérni kívánt közérdekű célok
garantálásához szükséges és arányos mértéket, és a szóban forgó közérdekű célkitűzések kevésbé
korlátozó rendelkezések révén is elérhetők.

Brüsszel, 2016. február 20.

Orbán: az EU most már magyar kottából játszik
Délen a határvédelem jó irányba halad, Nyugaton viszont romlik a helyzet – állapította
meg a kétnapos EU-csúcsot követően a magyar miniszterelnök, aki mostantól a
menekültek kötelező áthelyezésére vonatkozó állandó mechanizmus kivédését tekinti az
első számú feladatnak. Orbán Viktor Ausztriát is megdicsérte, úgy vélve, hogy a józan
ész útjára lépett.
Orbán Viktor szerint a péntek éjjel befejeződött kétnapos uniós csúcstalálkozón az EU most első
ízben lényegében elfogadta a menekültválságra felkínált magyar megoldást, ami a külső határok
védelmének és a menekülthullám megállításának szavaz elsőbbséget. „Most tartunk ott, ahol már
egy éve lennünk kellene” – tette hozzá az Európai Tanács ülésén a migrációs stratégiáról folytatott,
időnként heves vita eredményeit értékelve a magyar kormányfő.
A miniszterelnök a józan ész diadalaként értékelte az osztrák kormány döntését a belépő
menedékkérők létszámának korlátozására, amit ugyanakkor az EU és a nemzetközi joggal való
összeegyeztethetetlensége miatt keményen bírált egy nappal korábban az Európai Bíróság. Orbán
úgy vélte, hogy amit Ausztria és a nyugat-balkáni útvonal mentén elhelyezkedő országok tesznek,
az valójában a magyar megoldás. „Kerítést építenek (még ha más elnevezést is találnak erre),
megállítanak és visszafordítanak” – pontosította, hogy mire gondolt.
A kormányfő – aki a múltban visszatérően ostorozta az Európa délkeleti határain kialakult helyzetet
– most úgy vélekedett, hogy a déli határvédelem problémájának megoldása jó irányba halad, „a
déli határ úgy tűnik, hogy rendben van”.
Orbán ezzel szemben most Nyugatról látja a fő kihívást, mert – mint mondta – „néhányan egyre
nagyobb erővel nyomást gyakorolnak annak érdekében, hogy engedjük be a menekülteket az EU
területére”. A kormányfő ennek kapcsán utalt arra a német javaslatra, amelynek értelmében
március végéig 5-10 ezer menekültet osztottak volna szét a tagállamok között Görögországból
és/vagy Olaszországból. Ezt azonban elmondása szerint sikerült meghiúsítani. Hozzátette, hogy „a
kötelező betelepítési kvótának” magyar megítélés szerint politikai és jogi alapja sincs, és ennek
elhárítását nevezte mostantól az első számú feladatnak.
A miniszterelnöknek nem áll szándékában a menekültek áthelyezését elutasító álláspontjának
felülvizsgálata, és ezen még az sem változtatna, ha sikerülne az EU déli határainál számottevően
csökkenteni vagy megállítani a menekültek áradatát. Orbán ezt azzal indokolta, hogy a magyar
lakosság a tavalyi konzultáción szerinte világossá tette, hogy „nem akar együtt élni azokkal, akik
ellenőrzés nélkül, azonosítatlanul léptek be az ország területére”.

A magyar miniszterelnök azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a menekültek Törökországból az EU-ba
történő áttelepítését is elutasítja, ami a menekülthullám csillapítására vonatkozó EU-török
együttműködési terv egyik eleme. „Ezt mi teljesen ellenezzük, de ez szerencsére önkéntes. Mi nem
tartozunk ahhoz a csoporthoz, amely a betelepítés barátjának nevezi magát” – közölte.
Orbán szerint a magyar kormány átérzi Görögország nehéz helyzetét, de nem lehet szemet hunyni
afelett, hogy képtelen teljesíteni schengeni kötelezettségvállalásait. Utalt rá, hogy ez a fő oka,
amiét az EU kénytelen Törökországra hagyatkozni a menekültválság enyhítésében. Úgy vélte, hogy
ugyanakkor nincs biztosíték arra, hogy Törökországgal sikerül megvédeni a külső határokat. Ezért
szükség van egy másik tervre, ami "nem B-terv, hanem egy tartalékterv", amit akkor kell elővenni,
ha nem működik a török megoldás.
Azt, hogy ez a pillanat mikor fog elkövetkezni, Orbán szerint a nyugat-balkáni útvonal mentén
fekvő országoknak kell eldönteni, melyek szükséges esetben „ezt az egész útvonalat le fogják
zárni”. A miniszterelnök számára, ami most Ausztriában történt, az már ennek a megelőlegezése.
A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarország a török terv sikerében érdekelt. Abban,
hogy török segítséggel sikerüljön megállítani a menekültek tömeges beáramlását.
Arra is utalt, hogy a nehéz ukrajnai helyzet miatt, a szomszédos országot egyre többen hagyják el
Magyarország, Szlovákia és Lengyelország irányában. A helyzet megítélése szerint indokolttá teszi,
hogy erről a kihívásról és lehetséges következményeiről is vitáét nyissanak az Európai Tanácsban.
Éppen ezért kezdeményezi Donald Tusknál a vita napirendre tűzését.
A miniszterelnök olasz kollégája, Matteo Renzi szavaira is reagált, aki a menekültválságban
tanúsított szolidaritás hiánya miatt a felzárkóztatási források csökkentésével fenyegette meg a
visegrádi országokat. Orbán mindenekelőtt emlékeztetett rá, hogy a 2014 és 2020 közötti uniós
büdzsét csak egyhangú döntéssel lehet megváltoztatni, azt pedig, hogy mi lesz utána, nem lehet
megjósolni.
A magyar kormányfő méltánytalannak is tartja Renzi felvetését, mert az szerinte hibásan értékeli
Magyarország szerepét a menekültválságban. Ezzel összefüggésben arra hívta fel a figyelmet, hogy
az ország saját erőből 200 millió eurót fordított a déli határvédelemre, hozzájárulva ezzel az
európai erőfeszítésekhez. De, megítélése szerint Ukrajna segítése sem hagyható ki az összeurópai
szolidaritásból.

Brüsszel, 2016. február 19.

Schulz: Ha külön úton járunk, tisztában kell lennünk ennek
következményeivel
Az Egyesült Királyság és a többi uniós tagállam számára is jobb, ha továbbra is
összetartunk, mondta Martin Schulz, az EP elnöke az Európai Tanács február 18–19-i
ülésének megnyitóján. Az állam- és kormányfők csúcstalálkozójának két fő témája a
migráció és a brit EU-tagság reformja. Az EP elnöke elmondta: „A 21. század globalizált
világában nagyobb szükségünk van az Egyesült Királyságra, mint valaha, és
meggyőződésünk, hogy az Egyesült Királyság számára is jobb, ha az Európai Unió tagja
marad”.
Martin Schulz beszédében kiemelte, hogy korunk gazdasági és biztonsági kihívásai indokolják az
európai országok szoros összefogását.

Az EP elnöke elmondta, hogy a Parlament támogatja, hogy az Egyesült Királyság uniós tagállam
maradjon, az ország által kért reformok közül azonban több is aggodalomra ad okot, mint például a
szociális ellátásokra és a nem uniós tagállamokból bevándorlókra vonatkozó javaslatok.
Martin Schulz kiemelte, hogy rossz döntés lenne elzárkózni a tovább integrációtól: „Egy ilyen
összetett világban az EU-nak erősebbé kell válnia. Erősebbnek lenni pedig kifejezetten azt jelenti,
hogy legalább néhány országnak szorosabbra kell fűznie az integrációt”.
Az uniós csúcstalálkozón a menekültválság megoldása érdekében szükséges lépésekről is
egyeztetnek a résztvevők. Martin Schulz úgy fogalmazott, hogy az „együttérzés válságának” korát
éljük, és kiemelte, hogy több támogatást kell biztosítani a menekültáradat legnagyobb részét
befogadó tagállamok számára. Az EP elnöke szerint érthető, hogy ma mindenki egyre inkább az
egyéni érdekeit védi, de emellett fontos, hogy a közös felelősségvállalásra is hangsúlyt helyezzünk.

Brüsszel, 2016. február 16.

Demokratikus elszámoltathatóság: a sikeres uniós gazdaságpolitika
kulcsa
Mekkora összeget különítsen el az állam az egészségügyi- és nyugdíjrendszer
fenntartására? Habár erről természetesen a nemzeti parlamentek határoznak minden
évben, döntésüknek összhangban kell lennie a költségvetésükre vonatkozó uniós szintű
vállalásaikkal. Február 16-án az EP-képviselők és a nemzeti parlamentek képviselői arról
egyeztetnek, hogyan lehet fejleszteni az uniós országok gazdaságpolitikájának
összehangolásán, valamint növelni a demokratikus elszámoltathatóságot a folyamat
során.
Az európai parlamenti hét elnevezésű konferencián február 16-án felszólal Martin Schulz, a
Parlament elnöke, Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke és Jean-Claude Juncker, a Bizottság
elnöke is.
A konferencia február 17-én parlamentközi megbeszélésekkel folytatódik. A fő témák a stabilitás, a
gazdaságpolitikák összehangolása és a gazdasági kormányzás az EU-ban.
Európai szemeszter
Az európai szemeszter során a tagállamok összehangolják gazdaságpolitikájukat az uniós szinten
elfogadott célokkal. A folyamat azzal kezdődik, hogy az Európai Bizottság nyilvánosságra hozza
éves növekedési jelentését. Ennek alapján fogalmazzák meg a tagállamok a következő időszakra
vonatkozó gazdasági céljaikat. A jelentős növekedés több állami bevételt vetít előre, a lassú pedig
kevesebb bevételt jelent.
A Bizottság jelentése konkrét javaslatokat is tartalmaz a pénzügyi nehézségekkel küzdő
tagországok számára. Miután ezeket az ajánlásokat elfogadták EU-s szinten, a tagállamoknak is
bele kell foglalniuk nemzeti költségvetésükbe. A javaslatok így érinthetik akár az adózást, a
munkaerőpiacot, munkanélküli segély, vagy a nyugdíj összegét is.
A Bizottság adatai szerint a 2014-es évre vonatkozó 157 ajánlása közül mindössze tízet
alkalmaztak teljes mértékben, vagy részben a tagállamok, ezért felszólította a javaslatok
alkalmazására az érintett országokat.
Az Európai Parlament tanácsadóként vesz részt a folyamatban. Az EP költségvetési szakbizottsága
február 18-án szavaz a Bizottság idei növekedési jelentéséhez fűzött álláspontjáról.

Brüsszel, 2016. február 16.

Az energiaellátásban is alapelv lesz a szolidaritás
A gázellátási válságok megelőzését és – ha ezek mégis bekövetkeznének – hatékonyabb
kezelését célozza az Európai Bizottság által kedden bemutatott energiabiztonsági
csomag. A javaslatok része az ellátásbiztonság regionális megközelítése, a kormányközi
energiaszállítási szerződések előzetes bizottsági véleményezése, a kereskedelmi
szerződések nagyobb átláthatósága, a cseppfolyósított földgázra-, illetve a hűtésre és
fűtésre vonatkozó stratégia.

Az ellátásbiztonság nemzeti megközelítéséről a regionális együttműködés és a közösségi
jogosítványok bővítése felé mozdul el az az energiabiztonsági csomag, amit az energiauniós projekt
újabb fontos mérföldköveként mutatott be kedden az Európai Bizottság.
A csomag magába foglalja a földgázellátás biztonságáról szóló rendelet és a kormányközi energiamegállapodásokra vonatkozó határozat módosítását; a kereskedelmi gázszerződések nagyobb
átláthatóságának biztosítását; a cseppfolyósított földgázra (LNG) és a földgáztárolásra vonatkozó
stratégiát; valamint a fűtési és hűtési stratégiát.
A Bizottság a tagállamok közötti szolidaritás elvét vezetné be gázellátási zavarok esetén. Az EU
tagállamait ennek megfelelően kilenc régióba osztanák be, és az egyazon régióba tartozó
tagállamoknak válság esetén egymás háztartásainak, egészségügyi és szociális intézményeinek, és
más védett fogyasztóinak a segítségére kellene sietniük. Akár azon az áron is, hogy saját ipari
fogyasztóikat hátrább sorolják, vagy energia nélkül maradnak.
Magyarország a javaslat értelmében Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával és Olaszországgal
kerülne egy kosárba. Az öt országnak hat hónapos határidővel közös válságkezelési tervet kellene
készítenie, és kidolgoznia a krízis esetén a menetrendet.
A Bizottság a kormányközi energiaszerződések és jogilag nem kötelező megállapodások aláírás
előtti véleményezésére is igényt tart annak érdekében, hogy még időben felhívják a figyelmet az
ilyen megállapodások uniós jogszabályokkal való összeegyeztethetőségének problémájára. A
tagállamok számára ugyan jogilag nem lesz kötelező a Bizottság észrevételeinek figyelembe vétele,
de azokat a legmesszemenőbbekig figyelembe kell majd vennie.
A testület a kereskedelmi gázszerződések nagyobb átláthatóságát is el szeretné érni. Ezért a
javaslat értelmében a cégeknek be kellene nyújtaniuk Brüsszelben (és a tagállami szabályozó
hatóságoknál) minden olyan 1 évnél hosszabb időre szóló gázszállítási szerződést, aminek
relevanciája van az ország vagy a régió gázellátás-biztonsága szempontjából. Ez a notifikációs
kötelezettség azokra a cégekre vonatkozna, amelyek piaci részesedése meghaladja a 40
százalékot. (Ugyanez a szállító szempontjából is érvényes, ha tehát a Gazprom piaci részesedése
egy országban meghaladja a 40 százalékot, akkor be kell mutatni a szerződéseket).
Bizottsági előrejelzések szerint Magyarország, Szlovákia, Finnország, Lengyelország és Lettország
biztosan a rendelkezés hatálya alá kerül, miközben Németország, Hollandia vagy Olaszország nagy
valószínűséggel nem.
Az új LNG-stratégia célja, hogy valamennyi uniós tagállamnak közvetlen vagy közvetett
hozzáférése legyen egy cseppfolyósított gázt fogadó terminálhoz, így növelve a gázellátás
diverzifikációját. Magyarország esetében a horvátországi Krk szigetén építendő LNG-terminál bír
különösen nagy jelentőséggel. Az EU jelenlegi LNG kapacitásai a teljes gázkereslet 43 százalékát
lennének képesek fedezni, ám földrajzilag egyenlőtlen a megoszlásuk.

Az épületek és az ipari létesítmények fűtése és hűtése az Unió energiafogyasztásának felét teszi ki,
és 75%-ban fosszilis tüzelőanyag felhasználásával történik. A javasolt fűtési és hűtési stratégia az
épületek és ipari létesítmények széndioxid-kibocsátás csökkentése előtti akadályok felszámolására
összpontosít. Hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások
felhasználása hatással lesz az energiabiztonságra.

Brüsszel, 2016. február 15.

Adócsalással gyanúsítják az IKEA-t
Egymilliárd eurós adóelkerüléssel gyanúsítják az IKEÁ-t európai parlamenti képviselők. A Zöldek és
az Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjának jelentését a hétvégén hozták nyilvánosságra.
A gyanú szerint a svéd bútoráruházlánc 2009 és 2014 között egymilliárd eurónyi adót nem fizetett
be. A bevételeit a hollandiai leányvállalatán Luxemburgba és Lichtensteinbe játszotta át, így
elkerülve az adózást.
Az IKEA közleményében úgy reagált, hogy a törvényeknek megfelelően adózik minden országban.
Az Európai Bizottság tanulmányozza a dokumentumot.
A jelentés úgy számol, hogy 2014-ben például Németországban 35 millió eurót, Franciaországban
24 millió eurót, Nagy-Britanniában pedig 11,6 millió eurót nem fizetett be az IKEA.
A multinacionális nagyvállalatok esetében bevett szokás, hogy székhelyeiket olyan országokba
helyezik, ahol lazábbak az adótörvények, mint például Luxemburgban vagy Írországban. Az EU
igyekszik bezárni a kiskapukat. Az egyik új szabály szerint a nagyvállalatoktól akkor is behajthatják
a vállalati adót a tagországok, ha a bevételeiket külföldi leányvállalataikhoz irányítják.

Brüsszel, 2016. február 12.

A közösségi gazdaság előnyei
Mik az előnyei az úgynevezett közösségi gazdaságnak a fogyasztók számára?
Válaszol Guillermo Beltrà, az Európai Fogyasztók Szervezetének osztályvezetője.
- A megosztáson alapuló, közösségi gazdaság átalakítja a vásárlási formákat, és számos előnnyel
járhat az európai fogyasztók számára. Például a közösségi gazdaság lehetővé teszi, hogy a
korábbinál sokkal hatékonyabban bérbe adjanak egy nyaralót, illetve szerződtessenek egy építészt
vagy ügyvédet, és gyakran olcsóbban is.
Ezek az új platformok gyakran könnyebbé teszik a fogyasztóknak, hogy megosszanak javakat és
szolgáltatásokat. Például most már nagyon könnyű megosztani egy utazás költségét valakivel, akit
nem is feltétlenül ismerünk, vagy kölcsönözni egy szerszámot egy szomszédtól, akivel még nem is
beszéltünk.
A közösségi gazdaság arra is jó, hogy magánemberek felajánlják tulajdonunkat, például egy lakást,
egy autót, vagy egyszerűen az idejüket és szakértelmüket, és ezzel többletbevételhez jussanak.
Gazdaságilag nehéz időkben ez olyasvalami, ami sokak számára nagyon fontossá válik.

Ugyanakkor a közösségi gazdaság olyan feladatok elé állítja a fogyasztóvédelmi politikáinkat,
amelyeket az európai és a nemzeti döntéshozóknak is meg kell oldaniuk. A vásárlóknak
biztonságos környezetre van szükségük, amely révén megbízhatnak a közösségi gazdaságban.
A legsürgetőbb kihívás a döntéshozóknak az, hogy megértsék, hogyan vonatkoznak, illetve nem
vonatkoznak az európai és a nemzeti jogszabályok a közösségi gazdaság tevékenységeire. Ez
jelenleg még nem világos. Ahol a döntéshozók felfedezik, hogy a szabályozás nem védi
megfelelően a fogyasztókat, gyorsan kell cselekedniük, hogy megerősítsék a törvényeket, és
garantálják, hogy azok, akik javakat és szolgáltatásokat vesznek igénybe a közösségi gazdaság
révén, mindig védve legyenek.

Brüsszel, 2016. február 11.

Virtuális pénzt, azaz bitcoint is elfogad egy budapesti taxitársaság
Készpénz vagy bankkártya mellett már virtuális pénzt, azaz bitcoint is elfogad egy budapesti
taxitársaság. A bitcoint terjesztő magyar startup vállalkozás vezetője mutatta be, hogyan is
működik ez a valóságban. Fizetni egy QR kód segítségével lehet vele, ami után rendes számlát kap
az ember. A bitcoinnal való fizetési szándékot viszont előre kell jelezni. A fizetés után a taxis
forintban kapja meg a fuvardíjat.
- A mi cégünk, hogy azt szeretné, ha mindenhol lehetőségük lenne szolgáltatásokra, árucikkre akár
fizikai boltokban elkölteni ezeket a bitcoinokat, mert egyrészt ez egy kis piaci gazdaságélénkítést
hozhat az üzleteknek, másrészt pedig kiszolgáljuk azokat, akiknek van ilyen igényük – mondta
Lőwy András, a COinPAY vezérigazgatója.
A cégvezető szerint jó lenne, ha szabályoznák a bitcoin használatát és reméli, hogy ez inkább a
fehér, nem pedig a fekete gazdaságot szolgálja. Cége egyébként eddig körülbelül 200 ezer eurót
költött a rendszer kiépítésére, amit egész Közép-Európában elterjesztene.
A magyarok körülbelül 25 millió eurót tartanak bitcoinban. Egyelőre csak néhány étterem, fogászat
és városi turisztikai iroda fogadja el fizetőeszközként, hozzájuk csatlakozott ez a taxitársaság.
- Mi úgy gondoljuk, hogy minden olyan lehetőséget meglovagolunk, ami adva van vagy kínálkozik
a számunkra, és természetesen pont azért, mert ilyen sokszínű a palettánk, amelyik bejön,
legalább ott is ott vagyunk elsőként – nyilatkozta Horváth Csaba, a Budapest Taxi igazgatója.
A bitcoin árfolyama 110 ezer forintkörül mozog.
- Budapesten már több ilyen Bitcoin automata is működik. Ezt a fizetőeszközt sokan kritizálják és a
feketegazdasággal hozzák összefüggésbe, a benne rejlő innovációt azonban már annál kevesebben
vitatják.

Brüsszel, 2016. február 8.

A klímaalku megrendítette a hitet a kőolaj jövőjében
A tavaly decemberi globális klímaalku megváltoztatta az olajexportáló országok
felfogását, amelyeknek megrendült a hitük a fosszilis energiaforrások jövőjében. Ezért
készletezés helyett inkább olcsó kőolajat dobnak a piacra – hangzott el egy brüsszeli

szakértői vitán, aminek résztvevői a COP21-megállapodás EU klíma- és energiapolitikáira
való hatását elemezték.
Az EU klíma- és energiapolitikai biztosa szerint a tavaly decemberi globális klímamegállapodás
világos jelzést küld a befektetőknek, az üzleti életnek és a politikai döntéshozóknak arról, hogy a
tiszta energiába való átmenet valós és a fosszilis energiahordozókról a megújuló energiák felé kell
átcsoportosítani a forrásokat. Miguel Arias Canete hozzátette, hogy az EU-nak a klímafolyamatban
résztvevő más szereplőkhöz hasonlóan a következő években a 21-ik század második felére
vonatkozó klímastratégiát kell kidolgoznia.
Az Európai Bizottság spanyol tagja – aki a Bruegel kutatóintézet energia- és klímapolitikai vitájához
szólt hozzá – ugyanakkor hangsúlyozta, hogy számára jelenleg a 2020-as klíma- és energiacélok
elérése élvez prioritást, mert több területen – így a megújulóknál és az energiahatékonyság terén –
még nincs garantálva a vállalt célok elérése.
A biztos egyelőre vonakodott állást foglalni abban a kérdésben, hogy a vártnál ambiciózusabb
párizsi klímamegállapodás fényében (a résztvevők megegyeztek, hogy 2 Celsius fok helyett 1,5
Celsius fokon próbálják majd korlátozni a hőmérsékletemelkedést az ipari forradalomhoz képest)
az Európai Uniónak is felül kellene vizsgálnia 2030-as és 2050-es széndioxid-kibocsátási céljait.
Hendrik Bourgeois, a General Electric európai alelnöke úgy vélte, hogy az ambiciózusabb célok
megfogalmazására a párizsi célokkal összhangban minél előbb sort kellene keríteni, és az emissziókereskedelmi rendszer (ETS) reformját is ehhez kellene hozzáigazítani.
Canete azonban utalt arra, hogy még a 2030-as klímacélok tagállami célokra való lebontásában is
kínkeserves alkudozásokra számít az év későbbi részében, amikor a Bizottság javaslatot tesz majd
az ETS-n kívüli szektorokban (közlekedés, mezőgazdaság stb.) a kibocsátás-csökkentési terhek
tagállamok közötti megosztására.
Elmondta, hogy a következő hetekben és hónapokban körbejárja a tagállamokat, hogy a kérdésben
egyeztessen velük. „A magasabb jövedelemszinttel rendelkező országoknak továbbra is nagyobb
részt kell vállalniuk a közös erőfeszítésből. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a 2030-as célok
teljesítéséhez valamennyi tagállamnak komoly erőfeszítéseket kell majd tennie a kibocsátási
csökkentése érdekében” – szögezte le.
Giacomo Luciani professzor a párizsi klímaalku egyik azonnali következményének nevezte az
olajárak összeomlását. A Graduate Institute for International and Development Studies (GIIDS)
tanára szerint a COP21 megállapodás hatására az Öböl-menti olajkitermelő országok is eljutottak
arra a következtetésre, hogy a kőolaj napjai meg vannak számolva. Ezért készletek felhalmozása
helyett inkább rohamtempóban értékesíteni akarják a kőolajat, mert nem látják értelmét drága
kőolaj előállításának. A professzor valószínűnek mondta, hogy ha nem is a jelenlegi, 30
dollár/hordós szint alatt, de huzamosabb ideig alacsony olajárakkal kell majd számolni.
Ennek azonban az lehet az egyik következménye, hogy a fogyasztók az olcsó olaj- és gázárak miatt
nem lesznek érdekeltek energiakímélő megoldásokban, mint a lakások szigetelése, vagy
környezetkímélőbb üzemanyagok használata, illetve ilyen autók vásárlása. Luciani szerint, mivel a
szabályozással itt nem lehet eredményt elérni, a Bizottságnak nem marad más választása, mint az,
hogy az árakkal befolyásolja a fogyasztók magatartását. „Remélem, hogy Brüsszel késznek
mutatkozik a karbon adó felé való elmozdulásra, ami számos szempontból előnyösebb, mint az
ETS” – jelentette ki a professzor.
A Bruegel Intézet vezető energia szakértője rámutatott, hogy elsősorban a külső változások
hatására viszonylag kedvező képet mutatnak jelenleg Európa számára az energia-kilátások. A CO2kibocsátás csökkent, de az olaj- és a gázárak is csökkennek, miközben az úgynevezett energia
intenzív ipari létesítmények versenyképessége is javult. Komoly kockázatnak nevezte ugyanakkor
az energiaszektorba való beruházások piaci ösztönzőinek a hiányát, továbbá a tagállami
energiapolitikák és prioritások közötti különbséget, ami a határokon átnyúló együttműködésnek
sem kedvez. Fontosnak nevezte, hogy Európa arra használja ki a Párizs teremtette lehetőséget,
hogy egy piaci alapú, és technológiai szempontból semleges megközelítés felé mozduljon el.

Brüsszel, 2016. február 4.

Nők elleni támadások: a képviselők zéró toleranciát kérnek
A képviselők szerda este Corina Cretu biztos jelenlétében megvitatták a nők ellen
nyilvános helyen végrehajtott szexuális zaklatás és erőszak kérdését. Leszögezték,
mindent meg kell tenni az elkövetők megtalálásához, és bíróság elé állításához,
függetlenül azok kultúrájától vagy származásától.
Ugyanakkor néhány képviselő rámutatott, hogy a nők elleni erőszak nem új, vagy szükségszerűen
külföldről származó jelenség az EU-ban.
A képviselők megismételték 2014-ben tett felhívásukat egy, a nők elleni erőszakkal szembeni EU-s
irányelv elfogadására. A képviselők szerint kevés előrelépés történt a nők elleni erőszak
megszüntetésében és felhívták az EU-tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb ratifikálják az
isztambuli egyezményt. Az EU 28 tagállamából 16 még nem tette ezt meg.
A képviselők azt is kérték, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítést a migránsok oktatáson keresztüli
integrációjáért. Hangsúlyozták, hogy származásától és kultúrájától függetlenül mindenkinek
tiszteletben kell tartania az európai értékeket.
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A TiSA védje meg az EU cégeit külföldön és a közszolgáltatásokat itthon
A szolgáltatáskereskedelmi megállapodás (TiSA) tárgyalásainak, melyek a világ
szolgáltatáskereskedelmének 70%-át lebonyolító országokat érinti, olyan egyezményhez
kell vezetniük, mely megkönnyíti az uniós cégek hozzáférését a nemzetközi piacokhoz,
de nem kényszeríti az EU, a nemzeti és a helyi hatóságokat hogy megnyissák a
közszolgáltatásokat a verseny előtt vagy, hogy korlátozzák a jogukat, hogy közérdekből
törvénykezzenek, jelentették ki a képviselők szerdán megszavazott ajánlásaikban.
„A mai szavazás egy áttörés. Büszke vagyok, hogy a politikai palettát lefedő széles támogatást
nyertem az EU kereskedelempolitikája irányának megváltoztatásához, az EU vállalatainak és
fogyasztóinak érdekében” mondta Viviane Reding (néppárti, luxemburgi) jelentéstevő miután a
Parlament támogatta állásfoglalását 532 szavazattal, 131 ellenében, 36 tartózkodás mellett.
„Miután az Európai Parlament két évig figyelte a TiSA-tárgyalásokat és meghallgatta a polgárok
aggodalmait, most a tárgyalóasztalhoz ül. Tegnap az Európai Bizottságnak még szabad keze volt,
ma már egyértelműen megköti a parlament utasítása. Ha az ajánlásainkat tiszteletben tartják,
akkor a TiSA több jogot fog biztosítani polgárainknak itthon és felold néhány akadályt a cégeink
előtt külföldön. Ha nem, akkor a Parlament nem fog tétovázni a megállapodás megvétózásával”,
tette hozzá.
„Kék vonalak”
Annak érdekében, hogy megvédjék az uniós cégektől a tisztességtelen külföldi versenytől, az EPképviselők a következőket kérik az EU tárgyalóitól:

viszonosságot a piacnyitásban, tekintettel arra, hogy az EU szolgáltatások nyitottabbak a külföldi
verseny előtt, mint a partnereké. Különösen a nemzetközi közbeszerzés, távközlés, közlekedés, a
pénzügyi és digitális szolgáltatások terén van szükség piacnyitásra.
korlátozzák a harmadik államok által alkalmazott olyan korlátozó gyakorlatokat az EU cégeivel
szemben, mint a kényszerített adatlokalizáció és a külföldi tőkével kapcsolatos felső határok,
kevesebb bürokráciát a kkv-knak, melyek nem rendelkeznek a megfelelő pénzügyi és humán
erőforrássokkal a nemzetközi kereskedelmi szabályok megértéséhez.
„Vörös vonalak”
A képviselők azokat a területeket is lefektették, melyeket ki kell zárni a tárgyalásokból:
az EU közszolgáltatások, köztük az oktatás, egészségügy, szociális szolgáltatások,
társadalombiztosítási rendszerek, valamint az audiovizuális szolgáltatások
az EU polgárainak adatvédelmének meg kell felelnie a jelenlegi és jövőbeni normáknak,
az EU csak magasan képzett külföldi munkások fogadásába egyezzen bele, szerződés alapján és
szigorúan korlátozott időre,
az EU, a nemzeti és a helyi hatóságok jogát, hogy közérdekből hozzanak szabályokat erős
védelemben kell részesíteni, hasonlóan védeni kell a jogukat, hogy meggondolják magukat, ha
újraállamosítanak olyan szolgáltatásokat, melyeket korábban már megnyitották a magán verseny
előtt, és
a megállapodásnak tartalmaznia kell egy felülvizsgálati cikkelyt, amely lehetővé teszi egy részes
félnek a TiSA felmondását, vagy hogy visszafordítsa egy adott szolgálat liberalizálását, ha a
munkaügyi és társadalmi normákat megsértik.
Több jog az uniós fogyasztóknak külföldön
A képviselők több biztosíték és információt szeretnének a külföldre utazó és szolgáltatásokat
igénybe vevő fogyasztóknak, például a barangolási díjak, hitelkártya jutalékok, vagy a spam és
geoblokkolással szembeni biztosítékok területén.
Engedjék Kínát csatlakozni
A képviselők támogatják Kína kérését, hogy csatlakozzon a tárgyalásokhoz és biztosítani kívánják a
megállapodás jövőbeni „multilaterálissá” válásának lehetőségét.
Több átláthatóság
Az Európai Bizottságnak az egyezmény egyes részeit megmagyarázó tájékoztatókat kellene
készítenie a nagyközönség számára, illetve az egyes tárgyalási fordulókat összefoglaló ténybeli
jelentéseket közzétennie az Europa-honlapon.
Háttér
A szolgáltatáskereskedelmi megállapodás tárgyalásai 2013 áprilisa óta zajlanak, azzal a céllal, hogy
erősítsék a pénzügyi, digitális és közlekedési szolgáltatások területén érvényes nemzetközi
szabályokat. A tárgyalások résztvevői között 23 WTO-tag van, melyek forgalma lefedi a világ
szolgáltatáskereskedelmének 70%-ét.
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A Parlament nem vétózza meg a gépjárműkibocsátási tesztek frissítését
Elutasították szerdán a képviselők a javaslatot, mely megvétózta volna a dízelautók
nitrogénoxid kibocsátási határértékének ideiglenes megemelésére vonatkozó tervet,
miután a Bizottság egy felülvizsgálati záradékot ígért és bemutatott egy hosszú távú
javaslatot az uniós gépjármű-engedélyezési rendszer átalakítására. Ezek a lépések a
Parlament nyomásgyakorlását követték a Volkswagen-botrány nyomán.
„Kemény tárgyalások folytak az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal miután a
Környezetvédelmi Bizottság támogatta a kifogást, és az Európai Bizottság teljesített” mondta
Giovanni La Via (néppárti, olasz), a Környezetvédelmi Bizottság elnöke. „Most már egyértelmű
vállalásunk van az Európai Bizottságtól egy felülvizsgálati záradékra pontos határidőkkel, annak
érdekében, hogy a kibocsátási határértékeket a társdöntéshozók által elfogadott szintre
csökkentsék. Az EU gépjármű-engedélyezési rendszerének hosszú távú reformjára vonatkozó
javaslatot is előterjesztették, ahogy azt a Parlament kérte”, tette hozzá.
„Ennek megfelelően üdvözlöm a plenáris felelősségteljes döntését, mely alapján folytatódhat az
RDE-eljárás bevezetése a gépjárművek nitrogénoxid kibocsátásának csökkentésére, melyek
jelenleg a hivatalos határértékeket 4-500%-kal haladjak meg. Elkerültük a bizonytalanságokat,
mert szigorú, de betartható határidők állnak most az ipar előtt. Jobb levegőminőséget biztosítunk a
polgároknak Európában a munkahelyek elvesztése nélkül”, mondta.
Az Európai Bizottság szerint a határértékek átmeneti könnyítése az új Hordozható Kibocsátásmérő
Rendszerek használatából adódó mérési pontatlanságok és „a jelenleg gyártott dízelautók valós
vezetési körülmények közötti teljesítményének rövid távú fejlesztésének műszaki korlátai”
indokolják.
Következő lépések
A Költségvetési Bizottság állásfoglalást-tervezete 323 támogató, 317 ellene szavazattal, 61
tartózkodás mellett lett elutasítva.
A mai szavazás megnyitja az utat az Európai Bizottság előtt, hogy továbblépjen a második RDEcsomaggal. A folyamat befejezéséhez még két csomagot kell előterjeszteni.
A Környezetvédelmi Bizottság február 23-án nyilvános meghallgatást tart az RDE-eljárásról.
Háttér: a második RDE-csomag
A második RDE-csomag, melyet a tagállami szakértőket tömörítő „Műszaki Bizottság –
Gépjárművek” elnevezésű bizottság október 28-i döntésével hagytak jóvá kvantitatív
követelményeket fektet le valós vezetési körülmények között (RDE) a könnyű személy- és
haszongépjárművek (Euro 6) kibocsátásai tekintetében.
A javasolt követelményeket két lépésben vezetik be:
első lépésként a gyártóknak az új modellek esetén 2017 szeptemberéig (és az új gépjárművek
esetében 2019 szeptemberéig) az eltérést egy maximum 2,1-es (110%) „megfelelési tényezőre”
kell csökkenteniük, és
második lépésként új modellek esetében 2020 januárjáig (és az összes új gépjármű esetén 2021
januárjáig) az eltérés 1,5-ös (50%)-os tényezőre csökkenve, figyelembe véve a hibahatárokat. A
részecskeszámra (PN) vonatkozó megfelelési tényezőt még nem állapították meg.
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Paks mellett száll ringbe a FORATOM
Stabil szabályozói és befektetési keret létrehozására sürgeti az uniós intézményeket az
európai nukleáris ipar szócsöve az atomerőmű beruházások megkönnyítése érdekében. A
Foratom a paksi atomerőmű projekt mellett kíván érvelni a Bizottság által az állami
támogatási vizsgálat apropóján meghirdetett konzultáción, ami február 12-én zárul le.
A jelenlegi kapacitás szinten tartásához legalább 100 új atomerőmű reaktort kell építeni 2045-ig
Európában – állítja a magát az európai nukleáris ipar szócsövének nevező Foratom, amelynek
vezetői 500-800 milliárd euró közé becsülik a kapacitás fenntartásához szükséges beruházások
volumenét.
A Foratom ezért arra sürgeti az uniós intézményeket, hogy az atomenergiának az EU klímavédelmi
céljainak eléréshez való nélkülözhetetlen hozzájárulására való tekintettel mielőbb dolgozzanak ki
egy új szabályozói és befektetési keretet az atomerőművek legújabb generációjának kifejlesztése
érdekében.
Az európai ernyőszervezet szerint a nukleáris energiára vonatkozó specifikus állami támogatási
iránymutatások hiánya jelenleg egyáltalán nem ösztönzi a magánbefektetőket a nukleáris
létesítményekbe való beruházásra, így a kezdeti befektetés terheit kizárólag állami pénzből
finanszírozzák. „Általában az egész villamos áram piacra igaz, hogy állami támogatás nélkül
egyáltalán nincs beruházás” – mutatott rá Jean-Pol Poncelet, a Foratom főigazgatója.
„A megújuló energiákba való beruházásnak világos szabályai vannak az EU-ban, ami rendkívüli
mértékben megkönnyíti a befektetők dolgát. Valami hasonlóra lenne szükség a nukleáris
szektorban is” – jegyezte meg a főigazgató.
Az egyes atomerőmű projekteket szektorspecifikus állami támogatási iránymutatások hiányában az
EU-szerződés alapján, külön-külön bírálja el az Európai Bizottság. A nukleáris lobbinál azonban
rámutatnak, hogy biztos és stabil fogódzkodók hiányában túl hosszú időre telik, mire egy-egy
beruházás véglegesen megkapja a zöld jelzést a Bizottságtól. Legutóbb a nagy-britanniai Hinkley
Point nevű beruházást (két új reaktor építéséről van szó) több mint 18 hónapon át tartó
egyeztetési folyamat előzte meg, mire a Bizottság áldását hagyta az állami támogatásra. „A
jelenlegi nem világos szabályok mellett rengeteg időt vesz igénybe a jóváhagyás. A
szektorsepcifikus iránymutatások a beruházások költségeinek csökkentéséhez is hozzájárulnának”
– vélekedett Jean-Pol Poncelet.
A tervezett paksi beruházásról is már hosszú ideje folyik a pingpong a magyar kormány és Brüsszel
között.
A testület tavaly novemberben mélyreható vizsgálat megindításáról döntött, mert feltételezése
szerint a beruházás csak állami támogatás mellett valósulhat meg, amit a budapesti kormány cáfol.
Február 12-én jár le a konzultációra adott határidő, ameddig az érdekelt felek hozzászólhatnak a
vitához, amiket a Bizottság a döntése során figyelembe vehet.
A Foratomnál azt mondták, hogy napokon belül elküldik a Bizottságnak a véleményüket, amelyben
a paksi projekt mellett érvelnek majd. Úgy tudjuk, hogy a szervezet inkább általános érveket
sorakoztat majd fel a Paks 2 mellett (például az atomenergiába való beruházások fontos
hozzájárulást jelentenek a szénszegény gazdaságba való átmenethez, és a nukleáris energia növeli
az EU és a tagállamok energiabiztonságát stb.), és nem igazán az állami támogatás meglétéről
folyó vitában kívánnak állást foglalni.

A Bizottság által a brit esetben (is) vizsgált szempont, hogy vajon egy magánbefektetőnek hasonló
feltételek mellett megérné-e beszállni egy atomerőmű finanszírozásába. Az állami támogatás
jóváhagyásának feltétele annak bizonyítása, hogy az állami intervenció egy piaci hibát orvosol.
„Az EU-nak és az európai pénzügyi intézeteknek kezelniük kell a számos tagállamban meglévő
piaci hiányosság problémáját, és ezáltal lehetővé kell tennie a nukleáris energiaprojektekbe való
beruházást. Ez enyhítené a kezdeti jelentős tőkebefektetéssel összefüggő költségeket és terheket,
javítva az atomenergia általános versenyképességét. Az Európai Bizottságnak nem szabad
különbséget tennie a szénszegény technológiák között” – húzza alá közleményében a Foratom.
EU-szinten jelenleg 23 atomreaktor építését tervezik összesen nyolc tagállamban. Ebben a
pillanatban négy atomerőmű blokk épül Finnországban, Franciaországban és Szlovákiában. Globális
szinten azonban sokkal látványosabb a nukleáris energia visszatérése, mint Európában. Jelenleg
világszerte 68 létesítmény épül, a legtöbb Kínában.

Brüsszel, 2016. február 2.

Az EU-nak túl kell lépnie a félelmen és megosztottságon, hogy megvédje
Schengent
Az EU-nak túl kell lépnie a bénító félelmen és megosztottságon, hogy hatékonyan kezelje
a migrációs és menekült áramlást, mondta sok képviselő a holland Tanács elnökséggel és
a Bizottsággal folytatott keddi plenáris vitán. Az EU külső határainak hatékony védelme
elengedhetetlen az útlevélmentes Schengen-övezet megvédéséhez, jegyezték meg.
Néhány képviselő a migránsok és menekültek ellen elkövetett rasszista és erőszakos
támadásokkal szembeni zéró toleranciára hívott fel.
A képviselők azt is hangsúlyozták, hogy tiszteletben kell tartani a visszaküldés tilalmát előíró
nemzetközi elvet is (a non-refoulement elvet), és megvitatták a törökországi menekülttámogatási
keret finanszírozását is.
Bert Koenders holland külügyminiszter a Tanács elnökség nevében azt mondta, hogy a migránsok
áradatát „csökkenteni kell”. Ennek érdekében a már eldöntött lépéseket végre kell hajtani,
különösen az áthelyezésre és a hotspotokra vonatkozóakat. Különös aggodalmát fejezte ki a
nyugat-balkáni humanitárius helyzet és a kísérő nélkül Európába érkező fiatalkorú migránsokat érő
veszélyek kapcsán. Bert KOENDERS teljes felszólalása itt nézhető meg.
A migrációért felelős biztos, Dimitris Avramopoulos elismerte az eddigi „gyenge előrelépést” a
„frontvonali” és a többi tagállamban is. A feladatlista hosszú: áthelyezés, áttelepítés, hotspotok,
visszaszállítások, mondta. Schengen kapcsán azt mondta: „a Bizottság minden lehetőségre
felkészül (...) de ez nem Schengen végéről vagy egy tagállam kizárásáról szól”. A kölni támadások
kapcsán Avramopoulos elutasította azt az állítást, hogy minden menekült és migráns veszélyt
jelent a közrendre. Dimitris AVRAMOPOULOS teljes felszólalása itt nézhető meg.
Manfred Weber (német) néppárti frakcióvezető elmondta: „Nem az ötletek hiányáról van szó,
hanem egy megrekedt Tanácsról és erről a házról (...), egy megosztottságról, amelyen túl kell
lépnünk Schengen védelmében”. Hangsúlyozta, hogy az EU-nak hatékony határmegfigyelésre van
szüksége, hogy támogassa a hatóságait, és hogy lehetővé tegye a Frontexnek, hogy hozzáférjen a
Schengeni Információs Rendszerhez. Hozzátette, „Azoktól, akiket befogadnak és megvédenek az
EU országaiban, elvárjuk, hogy tiszteljék azok kultúráit és törvényeit”. Manfred WEBER (néppárti,
német) teljes felszólalása itt nézhető meg.

Gianni Pittella (olasz) szocialista frakcióvezető azt mondta, „egy vírus fertőzi Európát, a félelem
vírusa”, mely megakadályozza az EU-t a jó döntések meghozatalában és a megsemmisítésével
fenyeget. Pittella figyelmeztetet, hogy a migránsáramlás megnő tavasszal és hangsúlyozta a
migráns gyerekek veszélyes helyzetét. Giovanni PITTELLA (szocialista, olasz) teljes felszólalása itt
nézhető meg.
„Nincsenek hónapjaink vagy éveink az EU szabálykönyv átírására, csupán néhány hetünk van”
mondta Syed Kamall (konzervatív-reformer, brit). „Ha a tagállamok nem tudják kezelni a
határaikat (...), akkor ne legyenek meglepve, ha a többiek ki akarják zárni őket a játékból”
mondta, hozzátéve, hogy „Schengennek nem újraírásra van szüksége, hanem, hogy jobban
működjön”. Syed KAMALL (konzervatív-reformer, brit) teljes felszólalása itt nézhető meg.
Guy Verhofstadt (belga) a liberálisok frakcióvezetője arra biztatta az EU elnökséget, hogy a
szerződés [menekültjoggal és nemzetközi védelemmel foglalkozó] 78. cikkével összhangban vegye
irányítása alá az EU külső határait és állítson fel egy gyorsreagálású erőt. „Európának el kell
végeznie a feladatot”, hozzátéve hogy a cselekvésről szóló döntést a következő Európai Tanács
ülésen meg lehetne hozni. Guy VERHOFSTADT (liberális, belga) teljes felszólalása itt nézhető meg.
„A menekültválság kezelése több kooperációt igényel, nem a közös döntéseket kétségbe vonó
tagállami mazsolázgatást”, mondta Dimitrious Papadimoulis (EUL/NGL, görög). Rámutatott,
hogy a Görögországban és Olaszországban rekedt 160 000 menekült közül eddig 400-at helyeztek
át. Rebecca Harms (zöldpárti, német) egyetértett, hogy jobb határőrizetre van szükség, de azt is
hangsúlyozta, hogy a törökországi menekülteknek több támogatásra van szükségük, hogy az
egyszerű túlélésnél jobb helyzetük legyen. Dimitrious PAPADIMOULIS (EUL/NGL, görög) és Rebecca
HARMS (zöldpárti, német) felszólalásai itt nézhetőek meg.
„A migráció uniós irányítása teljes kudarc (...), mely a szolidaritás ellentettje”, mondta Laura
Ferrara (EFDD, olasz). „A hatásokra figyelünk, ahelyett, hogy az okokat néznénk” tette hozzá, az
EU vezetőit is bírálva, mert kiszervezik felelősségüket Törökországba. „Ébresztő! Schengen kudarc,
és az EU egy fiaskó. Zárják le a határokat és védjék meg a hollandokat” sürgette Koenders
külügyminisztert Vicky Maeijer (ENF, holland). Laura FERRARA (EFDD, olasz) és Vicky MAEIJER
(ENF, holland) felszólalásai itt nézhetőek meg.

Brüsszel, 2016. február 1.

Rábólintottak az AUDI győri beruházásának állami támogatására
Az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban áll a Magyarország
által az AUDI Hungaria Motor Zrt-nek egy győri beruházási projekthez nyújtott 133 millió
eurós állami támogatás – állapította meg mélyreható vizsgálata végén az Európai
Bizottság.
Mélyreható vizsgálatának lefolytatása után az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy
az AUDI Hungaria Motor Zrt egyik győri beruházási projektjének nyújtott 133 millió eurós
magyarországi állami támogatás összhangban áll az állami támogatásokra vonatkozó EUszabályokkal.
A Bizottság hétfői közleményében emlékeztet rá, hogy az AUDI Hungaria Motor összesen 1,2
milliárd eurót fektetett be egy, a személyautók gyártására szakosodott teljesen integrált
gyártóüzem létrehozásába a gyár jelenlegi telepén. A beruházás eredményeként 2100 új
munkahely jöhet létre Győrben, a Nyugat-dunántúli Régióban, ami az egy főre eső GDP
tekintetében elmarad az EU átlagától. A térség ezért a magyarországi regionális támogatási térkép
alapján a beruházások ösztönzését célzó támogatások igénybevételére jogosult.

A Bizottság vizsgálata során arra jutott, hogy a támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg a
beruházás, mivel az összeg azokért a plusz beruházási költségekért kompenzálta a céget, amelyek
a projekt győri és nem egy másik helyszínen történő megvalósításából származtak. A testület
szerint ezért a beruházásnak a régió fejlődésére gyakorolt pozitív hatásai egyértelműen felülmúlják
azt a torzító hatást, amit a támogatás okoz a versenyben.

Brüsszel, 2016. január 28.

Az eddigi legforróbb évünk: 2015
Egyre lázasabb a Föld. Az ENSZ friss jelentése szerint 2015 volt a legforróbb év, legalábbis a
feljegyzések 1880-as kezdete óta. A jelenségért leginkább az üvegházhatású gázokat okolják a
tudósok, de az El Niñót is számításba veszik. A ciklikusan visszatérő éghajlati jelenséget a
passzátszél gyengülése okozza: a meleg tengervíz Ausztrália felől Dél-Amerika partjai felé mozdul
el, és az egész bolygó időjárását befolyásolja.
- 2015 az El Niño nélkül is a legforróbb esztendő lett volna. De az év végén kezdődött El Niño miatt
még melegebb lett a Földön – mondta Compton Tucker, a NASA tudósa.
A Meteorológiai Világszervezet (WMO) jelentése megerősítette a NASA, valamint a Nemzeti
Óceán- és Légkörkutató Intézet adatait: 2015-re egy Celsius-fokkal emelkedett a globális
hőmérséklet az iparosodás előtti szinthez képest.
- Ez volt a legmelegebb esztendő, de a legforróbb öt, illetve tíz évünk is. Folyamatos a globális
felmelegedés – mondta Clare Nullis, a WMO szóvivője.
A melegebb légkörben erőteljesebb a párolgás, ami miatt egyre több a vihar, és szélsőségesebb az
időjárás.
- Általánosságban elmondhatjuk, hogy a klímaváltozás miatt egyre többször számíthatunk
kánikulára, felhőszakadásokra. Tényleg fontos lenne, hogy két Celsius-fokot alatt tartsuk a globális
felmelegedés mértékét ahhoz, hogy életben maradhassunk – tette hozzá a szóvivő.
A párizsi klímacsúcson 195 ország írta alá azt a dokumentumot, amelyben vállalják, hogy 1,5
Celsius-fok közelében tartják az átlaghőmérséklet-növekedést az iparosodás előtti szinthez képest,
ami az ENSZ szakértői szerint elengedhetetlen ahhoz, hogy kivédhessük a klímaváltozás hatásait.

Brüsszel, 2016. január 27.

Súlyos egészségkárosodást okozhat a génkezelt takarmány egy francia
professzor szerint
Veseelégtelenséget okozott a génkezelt takarmány egy hosszútávú állatkísérletben.
1998 és 2002 között 70 szarvasmarhát etettek részben génkezelt takarmánnyal egy németországi
telepen.
A vér és vizeletmintákat nemrég elemezte ki egy francia professzor, aki Brüsszelben számolt be az
eredményről.

- A BT nevű kukoricafajta 15 százalékában fordulnak elő növényvédő toxinok. Ennek a fajtának a
termesztése Spanyolországban engedélyezett. Hosszútávon ez problémákat okozhat a vesében és
a tejmirigyekben. De ez csak akkor derül ki ha pontosan tudjuk, mit csinálunk – mondta Gilles-Eric
Séralini professzor.
A génkezelt termékeket gyártó és forgalmazó cégek európai szervezete, az Europabio
közleményben reagált a kísérletre. Szerintük ennek nincs tudományos értéke, a génmanipulált
takarmányt pedig biztonságosnak tartják.

Brüsszel, 2016. január 27.

Vita a virtuális fizetőeszközökről az EP-ben: előnyök, hátrányok,
szabályozás
A virtuális pénzekre vonatkozó uniós szabályozás nem szabad, hogy tovább terjedjen a
bűncselekmények megelőzésénél és felderítésénél - mondták a szakértők a gazdasági
szakbizottság hétfői meghallgatásán. Az ülésen szó volt a virtuális fizetőeszközök, mint például a
bitcoin használatának előnyeiről és hátrányairól, valamint az új technológiákról is. A Parlament
dolgozik a virtuális fizetőeszközökről szóló állásfoglalásán, amelyről várhatóan áprilisban szavaz a
gazdasági szakbizottság.
Mi az a virtuális valuta?
A virtuális pénzeknek köszönhetően, mint amilyen a bitcoin is, közvetítő, vagy bank nélkül
utalhatunk pénzt a világ bármely részére. A virtuális valuta használói közvetlenül egymással
kommunikálnak, úgynevezett blokklánc-technológiát használva, a tranzakciókat tartalmazó
adatbázis pedig nyilvános és ellenőrizhető, így megelőzhetőek a csalások. Ez a rendszer bizalmat
ébreszt a vevőkben és eladókban egyaránt, így nincs szükség egy harmadik, közvetítő félre a
tranzakciókhoz.
Jakob von Weizsäcker, a Parlament virtuális valutákról szóló állásfoglalásáért felelős jelentéstevő a
hétfői meghallgatáson elmondta, hogy számos feltaláló szerint ez a fajta technológia
forradalmasítani fogja a pénzpiacot. Az EP-képviselő úgy fogalmazott: „Az igazi kérdés az, hogy
mikor lesz az áttörés és mennyire lesznek felkészültek a kormányok és jogalkotók egy ilyen fajta
forradalomra”.
Előnyök és hátrányok
A hétfői meghallgatáson sok szakértő hangsúlyozta, hogy a virtuális valutákkal történő fizetés
olcsóbb, gyorsabb, biztonságosabb és átláthatóbb. Primavera De Filippi, egy párizsi tudományos
intézet kutatója szerint a blokklánc-technológia is egyfajta szabályozási forma, amely a törvények
átláthatóbb és hatékonyabb végrehajtását ösztönzi: „Megoldja azt a kérdést, hogy ki felügyeli a
felügyelőket”.
A virtuális fizetőeszközök használata azonban számos problémát is felvet. „Nem igazán védik a
vásárlókat és a felület stabilitása, az árak változékonysága, illetve a lopás, feltörés, a pénz
elvesztése és más kibertámadások is kockázatot jelentenek" - mondta Olivier Salles, az Európai
Bizottság munkatársa.
A bitcoin neve összekapcsolódott olyan illegális tevékenységekkel, mint például a pénzmosás, vagy
az illegális kereskedelem, hiszen a tranzakciók névtelenül történnek. Sean Ennis, az OECD
közgazdásza szerint ugyanakkor a készpénz átadása még inkább névtelenül történik.

„A virtuális pénz tulajdonosi köre nyilvános, ezért a tranzakciók végtelenszámú elemzésére van
lehetőség” - mondta Jeremy Millar, a Magister Advisors munkatársa, aki szerint a bitcoinnal
kapcsolatos bűncselekmények felderítése könnyebb, mint a készpénz esetében. A szakértő
hozzátette: „Ez már nem hackerek egy közössége, nagy cégek működtetik, amelyek próbálnak
megfelelni a jelenlegi szabályozásnak”.
Szükség van az uniós szintű szabályozásra?
A meghallgatáson felszólaló szakértők többsége óvatosságra intett a virtuális valuták uniós
szabályozása kapcsán.
„Nem az a kérdés, hogy milyen gyorsan történne, és milyen részletesen lenne a szabályozás,
hanem az, hogyan lehet hatékonyan ellenőrizni ezt a rohamosan terjedő technológiát” - mondta
Olivier Salles. A Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy szükség van-e a virtuális fizetőeszközök
szabályozására a tavaly novemberi párizsi terrortámadások fényében.
Jeremy Millar szerint nincs jogi alap a bitcoin szabályozására. A szakértő ugyanakkor hozzátette,
hogy a bitcoin akár profitálhat is az uniós szinten harmonizált szabályokból, amely növelné a
népszerűségét.
„A részleges szabályozásra kifejezetten szükség van” - mondta Dr Thaer Sabri, az elektronikus
valutákat képviselő társaság képviselője. „Az ágazat támogatja a pénzügyekkel történő
visszaélések elleni szabályozást.”
„Amennyiben szándékukban áll szabályozni a területet, azt limitálják a pénzmosás és a terrorizmus
elleni fellépésre” - javasolta Siân Jones, az európai digitális valuta és blokklánc-technológiai fórum
egyik alapítója.
Jakob von Weizsäcker jelentéstevő a meghallgatáson hangsúlyozta, hogy a cél nem az körültekintő
szabályozás, hanem a körültekintő ellenőrzés.
A gazdasági szakbizottság várhatóan áprilisban szavaz az állásfoglalásról, amely ezután a májusi
plenáris ülésen is napirendre kerül.

Brüsszel, 2016. január 26.

Nőtt a hozzánk érkező Erasmus-diákok száma
A 2013/14-es tanévben első alkalommal haladta meg a magyarországi egyetemekre jelentkező
diákok száma a más országok felsőoktatási intézményeiben tanuló hazai Erasmus-hallgatók
számát.
Fordulópontot hozott a 2013/14-es akadémiai év az Erasmus-programban Magyarország
szempontjából. A régi diákcsere program utolsó évében első ízben fordult elő, hogy több külföldi
egyetemista jött hazánkba, hazai felsőoktatási intézményekbe tanulni, mint ahány fiatal
honfitársunk próbált szerencsét Erasmus-ösztöndíjjal külföldön. Többek között erre a statisztikára
bukkantunk abban a jelentésben, amit az Erasmus, illetve jogutódja, a kibővített Erasmus +
program mérlegéről tett közzé kedden az Európai Bizottság.
Miközben a 2012/13-as tanévben még 4387 magyar diák vett részt a csereprogramban, és 4310
külföldi hallgató jött Magyarországra, rá egy évre 4205, illetve 4764 volt a két szám, azaz első
ízben jöttek többen Erasmus-szal hozzánk, mint ahány magyar diák élt a lehetőséggel külföldön. Ez
egyúttal azt is jelenti, hogy a két év között több mint 8 százalékkal csökkent a külföldön szerencsét
próbáló magyar hallgatók száma.

A legtöbb diák a Budapesti Corvinus Egyetemről pályázott Erasmusra, míg a legtöbb külföldi
hallgatót az ELTE fogadta, megelőzve a Corvinust.
A Bizottság úgy látja, hogy a jelenlegi hétéves költségvetési időszakban jelentősen kibővített (a
büdzséje hét év alatt 14,7 milliárd euró) diák-, tanár és szakhallgató csereprogram, az Erasmus +
már az első évében átütő sikernek bizonyult. 2014-ben összesen 650 ezren kaptak külföldi tanulást
és tapasztalatszerzést lehetővé tevő egyéni ösztöndíjat, közülük 400 ezer diák a felső oktatásban,
100 ezer önkéntes és külföldön munkát vállaló fiatal és 150 ezer tanár.
Navracsics Tibor, az Erasmus + programot is felügyelő uniós biztos külön is kiemelte, hogy több
mint 10 ezer hátrányos helyzetű diák és 50 ezer fiatal kapott pótlólagos anyagi támogatást külföldi
tanulmányához, illetve a tapasztalatszerzéshez. A magyar biztos arra is emlékeztetett, hogy a
tagállamok hatóságai megfejelhetik az uniós büdzséből fizetett ösztöndíjat (200-400 euró az EU-n
belüli desztinációkra).
Spanyolország, Németország és Franciaország a három legkedveltebb célpont, és ugyanebből a
három országból ment a legtöbb diák Erasmus-ösztöndíjjal külföldre tanulni.

Brüsszel, 2016. január 21.

Felállt a dízelbotrányt vizsgáló parlamenti bizottság
Az EP-ben csütörtökön felállt az a 45-tagú vizsgálóbizottság, amely a kibocsátásmérési tesztekre
vonatkozó EU-s szabályok autógyártók által történő megsértésének kérdésében próbálja
megállapítani a felelősséget.
Az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén a képviselők szavazással döntöttek a dízelbotrány
ügyében felállítandó vizsgálóbizottság tagjairól. A kibocsátásmérés tesztelésére vonatkozó uniós
szabályok megsértését vizsgáló bizottságnak 45 állandó tagja, köztük egyetlen magyarként a
fideszes Pelczné Gáll Ildikó és számos póttagja, köztük a magyar szocialista Szanyi Tibor lesz.
A testület az autógyártók felelőssége mellett arra a kérdésre is választ akarnak kapni, hogy vajon
az Európai Bizottságot és a tagállamokat terheli-e felelősség az uniós szabályok betartatásának
elmulasztásáért. Az időközi jelentés a munka megkezdése után hat, a végleges jelentés pedig 12
hónap után lát majd napvilágot.
A vizsgálóbizottság feladata megvizsgálni:
• azt az állítást, hogy a Bizottság nem követte figyelemmel és nem ellenőrizte a kibocsátások
mérésére használt mérési ciklusokat;
• azt az állítást, hogy a Bizottság és a tagállamok hatóságai nem foganatosítottak megfelelő és
hatékony intézkedéseket, hogy betartassák a manipulációs eszközök használatának tilalmát;
• azon állítást, hogy a Bizottság nem tett eleget annak az előírásnak, hogy a valós közúti vezetési
körülményeket tükröző méréseket vezessen be;
• azt az állítást, hogy a tagállamok nem vezettek be hatékony, arányos és visszatartó erejű
szankciókat a szabályokat megsértő gyártókkal szemben; és
• hogy az Európai Bizottság és a tagállamok rendelkeztek-e bizonyítékkal a manipulációs eszközök
használatáról még a botrány 2015.szeptember 18-i kirobbanása előtt.
A parlamenti vizsgálat előzményeként az Egyesült Államokban azt a felfedezést tették, hogy a
Volkswagen Csoport egy szoftver segítségével a tesztmérések idejére a valós értékeknél
manipulatív módon alacsonyabb nitrogénoxid kibocsátási értékeket produkált. Az európai

gépjárműgyártók, és nem csak a Volkswagen, azóta belső vizsgálatokat indítottak annak
megállapítására, hogy máshol is történtek-e visszaélések, illetve, hogy ezek mennyire elterjedt
gyakorlatnak számítottak.
Elzbieta Bienkowska, belső piaci biztos csütörtökön fogadta hivatalában a Volkswagen elnökvezérigazgatóját, aki tájékoztatást adott a vizsgálatok állásáról és a cég által tervezett
kompenzációs intézkedésekről. A Bizottság a jövőben nagyobb ellenőrzést akar magának az uniós
szabályok gyártók által történő végrehajtásában.
„Ez nem csak a botrányban szereplő Volkswagen csoportról szól, hanem a megállapításokat minden
autógyárnak figyelembe kell vennie. A botrányt kiváltó elemzés - amelyet egy amerikai
környezetvédelmi ügynökség, több civil szervezettel együttműködve készített - nem terjed ki
minden márkára. A folyamat ezért Magyarországot is érintheti, magyarországi munkahelyekre
lehet hatással, hisz ezek a mérési protokollok és eljárások minden termelőegységben azonos elvek
szerint zajlanak!” – jegyezte meg Szanyi Tibor, aki póttagként vehet részt a vizsgálóbizottság
munkájában.

Brüsszel, 2016. január 19.

Több mint 200 millió euró az európai energiahálózatokra
Brüsszel javaslatára a tagállamok kedden elfogadták, hogy uniós pénzből 217 millió eurót
fordítsanak kulcsfontosságú transzeurópai energia-infrastrukturális fejlesztésekre elsősorban
Közép- és Délkelet-Európában. A 15 nyertes projektet az uniós infrastruktúra-finanszírozási
program, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) égisze alatt pályázat útján választották ki.
Közös jellemzőjük, hogy hozzájárulnak az energiabiztonság növeléséhez, és egyes tagállamok
uniós energiahálózatoktól való elszigeteltségének megszüntetéséhez, az egységes európai energia
piac kialakulásához és a megújuló energiaforrások villamos energia hálózatba való betáplálásához.
„Ma az erre leginkább rászoruló európai régiókat célozzuk. A finanszírozással hozzá fogunk járulni a
biztonságos energiaellátáshoz és az Európában meglévő hálózatok összekapcsolásával a teljesen
integrált európai energiapiac kialakulásához” – jelentette ki Miguel Arias Canete, klíma- és
energiapolitikáért felelős uniós biztos.
A Romániát, Bulgáriát, Ausztriát és Magyarországot összekapcsoló rendszerösszekötő gázhálózatok
is uniós finanszírozásban részesülnek. Ez a Bizottság szerint jelentős fejlemény az uniós gázpiacon,
mivel a Kaszpi-tenger térségéből és egyéb potenciális forrásokból – többek között cseppfolyósított
földgáz formájában – származó gáz zavartalanul juthat el Közép-Európába.
A megítélt támogatásból a bolgár gázszállító rendszer korszerűsítését célzó tanulmányok
elkészítését is finanszírozzák majd, amiből a térségen belüli gázszállítási lehetőségek bővülése
révén Görögország, Románia, Macedónia és Törökország is hasznot húzhat. A Midcat projekt is kap
pénzt, ami az ibériai félsziget és Franciaország közötti szűk keresztmetszetek kiiktatására hivatott.
Ez egyúttal az algériai gáz és a spanyol LNG-terminálokba kerülő gáz Európába történő
továbbszállításának is megteremti a fizikai feltételeit.
A villamos energia szektorban többek között a német-dán infrastrukturális összeköttetéshez
szükséges környezetvédelmi és mérnöki tanulmányok elkészítését finanszírozzák majd a CEF-ből,
ami elősegíti majd az Észak-Európában előállított áram közép-európai piacra való eljuttatását.
A 15 kiválasztott projekt közül 9 a gázszektort (207 millió euró összértékben), hat pedig a villamos
energia szektort (10 millió euró) érinti. Tizenhárom esetben tanulmányok (környezetvédelmi
hatástanulmányok 29 millió euró értékben) kidolgozásáról, két esetben pedig építési munkálatokról
van szó (188 millió euró).
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön (CEF) belül 2014 és 2020 között 5,35 milliárd euró áll
rendelkezésre energia infrastruktúra fejlesztésére. Az első pályázati kiírásokról még 2014-ben
döntöttek, akkor 34 projektre összesen 647 millió eurós pénzügyi támogatást szavaztak meg.

Brüsszel, 2016. január 2.

A bankunió teljes kapacitással üzemel
Újabb mérföldkő az európai bankunió létrehozásában: 2016. január 1-én teljesen működőképessé
vált a bankunió második pillérének számító európai bankszanálási mechanizmus (SRM). Ez két fő
változást jelent az előző évhez képest. Először is az egységes bankszanálási mechanizmus hivatott
végrehajtani mostantól az euróövezeten belül a máskülönben az egész EU-ra érvényes irányelvet a
bankok szerkezetátalakításáról és rendezett felszámolásáról (BRRD). Másodszor: az egységes
bankszanálási testület (SRB) hatáskörébe tartozik mostantól a döntéshozatal a bankunió
(praktikusan az eurózóna 19 tagállama) pénzintézeteinek szanálásáról, továbbá arról, hogy ennek
során igénybe vehetők-e az egységes bankszanálási alap (SRF) forrásai is.
Az egységes bankszanálási mechanizmus teljes működőképességének megteremtésével a
hárompilléres bankunió második (bankszanálási pillére) is véglegesen a helyére került. A harmadik
pillérre, az európai betétbiztosítási rendszer létrehozására (EDIS) 2015 decemberében terjesztett
elő javaslatot az Európai Bizottság, amiből várhatóan idén lesz elfogadott jogszabály.
A bankunió létrehozása az EU eddig legfontosabb válasza volt a 2008-ban kezdődött pénzügyi
válságra, amelynek folyományaként a tagállamok százmilliárdokat fordítottak az adófizetők
pénzéből bankjaik megmentésére. A már működő egységes bankfelügyeleti mechanizmus (SSM) és
az egységes bankszanálási mechanizmus (SRM) lesz a garancia arra, hogy a jövőben hasonló nem
fordulhat elő. Az egységes bankfelügyelet hivatott egyfelől gondoskodni arról, hogy a bankunión
belül működő és határokon átnyúló tevékenységet folytató pénzintézetek problémáira időben fény
derüljön és megtörténjenek a megfelelő megelőz intézkedések.
De, ha ennek ellenére a bankok egyike-másika bajba kerülne, vagy a csőd szélére jutna, az
egységes bankszanálási mechanizmus hatáskörébe tartozik majd azoknak a döntéseknek a
meghozatala, illetve végrehajtásuk nyomon követése, amelyek a jövőben biztosítanák a bankok
rendezett felszámolását. Alapszabály, hogy ennek költségei többé (legalábbis nagy valószínűség
szerint) nem terhelhetik az adófizetőket. Ehelyett maguknak a bankoknak és részvényeseiknek,
hitelezőiknek, illetve végső esetben a 100 ezer euró feletti betétek tulajdonosainak kell majd
állniuk a bankszanálás költségeit, a belső feltőkésítés (ún bail in) BRRD-irányelvben lefektetett
precíz szabályainak megfelelően.
Az egységes bankszanálási alap (SRF) forrásait is segítségül lehet hívni, de csak akkor, ha a bank
teljes aktíváinak legalább a 8 százalékát már igénybe vették a feltőkésítéshez. Az ugyancsak
mostantól igénybe vehető egységes bankszanálási alap kezdetben egy nemzeti, és egy közös
részből áll majd, és egy 8 éves átmeneti időszak után, évről-évre növekvő mértékben válik majd
teljesen közössé. Az alapot (végleges formájában 55 milliárd euróra becsülik) a bankok
befizetéseiből töltik majd fel a nyolc év alatt.
Az alap felhasználásáról, csak úgy, mint magáról a bankszanálásról, és annak konkrét módjáról az
érintett ország(ok) bankhatóságainak, az SSM, és az Európai Bizottság tagjaiból álló egységes
bankszanálási testület (SRB) hivatott dönteni azt követően, hogy az egységes bankfelügyelet (ez
az Európai Központi Bankon belül működik) riasztást ad ki, egy-egy bank helyzetének rendezését
kérve.
Az SRB által elfogadott szanálási határozatot 24 órán belül jóváhagyhatják vagy elutasíthatják az
Európai Bizottság, illetve néhány minősített esetben a tagállamok.
A bankszanálási döntéseket az egységes bankszanálási hatóság (SRB) felügyelete alatt a tagállami
hatóságoknak kell végrehajtaniuk. Ha ezt elmulasztják, akkor az európai szint a fejük felett
átnyúlva akár közvetlenül is utasíthatja a szanálás alá vont bankot az intézkedések végrehajtására.
„A bankunió már rendelkezik az euróövezeten belüli bankok felügyeletéhez szükséges eszközökkel.
Január elseje óta az egységes bankszanálási mechanizmus is a helyére került. Ez azt jelenti, hogy
mostantól létezik egy rendszer a bankok rendezett felszámolására és a szanálás költségeinek
fedezésére úgy, hogy az adófizetők zsebét megkímélik majd a bankmentő akciók, valahányszor egy
pénzintézet tönkre megy” – jelentette ki Jonathan Hill, a bankunióért és a pénzügyi
szolgáltatásokért felelős uniós biztos.
A bankuniónak egyelőre 19 tagja van, valamennyien az egységes valutaövezet országai. A

részvétel elvileg az EU többi tagállama előtt is nyitva áll, de egyelőre egyikük sem élt ezzel a
lehetőséggel. Ha meggondolják magukat, akkor azt fél évvel korábban jelezniük kell az Európai
Központi Bank felé, mivel a belépő kaput az egységes bankfelügyeleti mechanizmus jelenti a
bankunióba. Ettől függetlenül a belépőknek az egységes bankszanálási mechanizmushoz és jövőre
már az európai betétbiztosítási rendszerhez is csatlakozniuk kell majd.

2015.

2015. december 25.

Hogyan tanítsuk meg a gyerekeket arra, hogy gondoljanak a jövőre?
Túlfogyasztás, környezetszennyezés, globális felmelegedés. A mértéktelenség következményeivel
küzdő világunkban hogyan tanítsuk meg a következő generációt arra, hogy gondoljon a jövőre, és
innovatív megoldásokat keressen a fenntartható fejlődés érdekében? Két olyan projektet mutatunk
be, amely a fenntartható fejlődés oktatását új módon közelíti meg.
„Ehető” oktatás
Az egyesült államokbeli Berkeley-ben található, Martin Luther King nevét viselő iskola legnagyobb
kincse egy 4000 négyzetméteres kert, ahol lehetőség van arra, hogy a természetben zajló
folyamatokat a diákok saját maguk fedezzék fel. Az Ehető Iskolaudvar Projekt keretében a fizika és
a matematika mellett a diákok a zöldség- és gyümölcstermesztést is megtanulják, valamint azt,
hogy ők is sokat tehetnek környezetük védelméért. A konyhában például az is kiderül, hogy az
élelem előállításakor milyen fontos tényező az idő. Amikor valami a komposztban landol, egyetlen
mozdulattal több hónapi munkánkat hajítjuk el. „Ha vigyázni akarunk valamire, először is meg kell
szeretnünk” – hangsúlyozza a projekt igazgatója, Kyle Cornforth.
Édenkert a szeméttelep helyén
A kolumbiai Medellin egykor a világ egyik legveszélyesebb helyének számított. Mostanában egy
újabb rém fenyegeti, a szenny. Egy fiatal szakemberekből álló csapat elhatározta, hogy a város
egyik leghírhedtebb szeméttelepéből édenkertet varázsol. A Moravia Közösségi Projekt a medellini
Technologico mezőgazdaságtani és környezetvédelmi mérnöki kurzusain született meg. Jorge
Montoya professzor szerint az a legfontosabb, hogy a diákok saját maguk által készített
esettanulmányok alapján fejlesszenek ki projekteket. A hallgatók növények segítségével próbálják
ellensúlyozni a talajban maradt szemét káros hatásait. Munkájuk eredményeként a hajdan bűzlő
szeméttelep ma a város zöld tüdeje.

2015. december 23.

Egy liter benzin átlagosan 157 forint az USA-ban
Örülnek az amerikai autósok, a nyersolaj alacsony világpiaci ára és a túlkínálat miatt 2009 óta nem
látott mélységbe csökkent az üzemanyag ára az Egyesült Államokban. A benzin gallonja átlagosan
2 dollár körül mozog, azaz 3,7 liter körülbelül 580 forintba kerül. Ez literre bontva 157 forint.

A globális túlkínálat egyik oka pont az Egyesült Államok, pontosabban az országban folyó palaolaj
kitermelést. Az iparágat jelentősen visszafogták az utóbbi évben, több mező kiaknázását
leállították, mert a palaolaj kitermelése nem csak környezetszennyező, de drága is. Az olaj 37
dolláros hordónkénti ára kevés ahhoz, hogy megérje a termelés.
Ez a floridai autós arról beszélt, hogy míg egy éve még 50 dollárért tankolta tele járművét, most
36-38 dollárból lesz tele a tank.
Az Amerikai Autószövetség szerint átlagosan 64 centtel lett olcsóbb az üzemanyag gallonja.
A szervezet kommunikációs vezetője azt számolta, hogy minden sofőr 555 dollárt spórolhat egy
évben. Ez országos szinten 115 milliárd dolláros megtakarítást jelent.
Elemzők szerint ezt az emberek mind visszaforgathatják a gazdaságba fokozva a belső fogyasztást.
Európában Hollandiában a legdrágább a 95-ös benzin, 1 euró 50 cent az átlagára, míg a dízel
Nagy-Britanniában a legdrágább, litere 1 euró 40 cent körül mozog.

Brüsszel, 2015. december 18.

Szigorú ellenőrzés a repülőtereken
- Repülővel utazom majd karácsonykor. Mit vihetek a kézipoggyászomban? És milyen biztonsági
intézkedésekre számíthatok?.
Válaszol Nina Kudelkova, a Europe Direct kommunikációs munkatársa.
- Ha repülővel indul útnak az Európai Unió tagországából, bizonyos biztonsági előírásokra oda kell
figyelnie a csomagoláskor.
Biztonsági okokból minden poggyászt átvilágítanak, illetve ellenőriznek a repülőtéren.
A kézipoggyászokban a folyadékokat – aeroszolokat, italokat, fogkrémeket, kozmetikai szereket –
csak átlátszó műanyagzacskóban lehet felvinni, maximum 1 litert, és egyik darab sem tartalmazhat
100 milliliternél többet.
A mennyiségi korlátozás nem vonatkozik a gyógyszerekre és bébiételekre, de azokat csak az
utazás alatt szabad felhasználni, és kérhetik eredetük igazolását. Szintén újrazárható, átlátszó
zacskóba kell őket tenni.
A reptéri vámmentes boltokban vett folyadékokat föl lehet vinni a gépre kézipoggyászként, ha
abban a zárt tasakban vannak, amelybe a vásárláskor tették őket.
Addig nem szabad kinyitni a biztonsági csomagolást, amíg meg nem érkezik a célállomásra.
Előfordulhat, hogy a biztonsági személyzet kinyittatja a zacskót vagy üveget ellenőrzés céljából. Ha
ez megtörtént, és át kell szállnia egy másik repülőre, kérje meg, hogy újra zárják le a tasakot.
Tilos a gépre vinni bármilyen éles tárgyat, amely fegyverként használható. Robbanás-, illetve
tűzveszélyes anyagokkal sem lehet a fedélzetre lépni. Mindenfajta fegyverrel is tilos utazni.
A biztonsági intézkedések részeként az utasokat testszkennerrel is megvizsgálhatják az EU
repülőterein a becsekkoláskor, illetve riasztás esetén.
A tagállamokon múlik, hogy eldöntsék, használják-e ezeket a lehetőségeket, de ha igen, akkor az
intézkedéseknek összhangban kell lenniük az uniós szabályozással.

Ha arra kérik, hogy testszkennerrel vizsgálhassák át, jogában áll, hogy elutasítsa azt. Ebben az
esetben más módszerrel ellenőrzik, például motozással.
Utazása előtt tájékozódjon a részletekről a repülőtéren vagy légitársaságánál!
További információk:
http://europa.eu/youreurope or call 0080067891011

Brüsszel, 2015. december 18.

Vihar egy pohár Északi Áramlatban?
Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, kisebb kartácstűz alá került az EU-csúcs
második napján elsősorban az olasz miniszterelnök részéről az Északi Áramlat
gázvezeték kibővítését célzó projekt. Orbán Viktor ésszerű magyarázatot vár arra, hogy
az orosz-német érdekeltségű beruházás miért jó, és miért nem volt az a Brüsszel által
„blokkolt” Déli Áramlat.
Nagyon rossz ízlésre vallott volna mindenféle politikai vita nélkül, automatikusan megerősíteni az
Oroszország elleni szankciókat, és szép csendben utat engedni az Északi Áramlat 2. nevű
gázvezeték-projektnek. Ezt Matteo Renzi, olasz miniszterelnök közölte a pénteken zárult EUcsúcsot követően indoklásul arra, olasz kérésre miért halasztották az Európai Tanács ülése utánra a
szankciós rezsim újabb hat hónappal történő meghosszabbítását (a döntést még pénteken további
vita nélkül hagyták jóvá a nagykövetek).
Az már korábban tudható volt, hogy Róma sem ellenzi a szankciók meghosszabbítását, ám Renzi
az energiauniós téma napirendre tűzését használta fel arra, hogy kapcsot teremtsen az elsősorban
Németország (továbbá Hollandia és Dánia) érdekeit szolgáló tervezett gázprojekt és a szankciók
meghosszabbítása között.
Az olasz kormányfő a csúcsot követő sajtóértekezleten azt mondta, hogy érdekes vita kezdődött az
Északi Áramlatról, amelyben véleménye szerint kollégáinak többsége a német és a holland
pozícióval szemben foglalt állást. „A labda most a Bizottság térfelén pattog” – tette hozzá, arra
célozva, hogy végső soron Brüsszelnek kell majd eldöntenie, hogy a beruházás az adott formában
megfelel-e az uniós jognak és követelményeknek.
A vezetők által az energiaunióról elfogadott szöveg mindössze két sort szentel a kérdésnek, amikor
leszögezi, hogy „minden új infrastruktúrának maradéktalanul összhangban kell lennie a harmadik
energiacsomaggal és más érvényes EU-jogszabályokkal, valamint az energiaunió céljaival is”.
Angela Merkel német kancellár, akit Renzi tulajdonképpen megszólított, igyekezett kisebbíteni a
konfliktus jelentőségét. Emlékeztetett rá, hogy hasonló nézeteltérések korábban is előfordultak
már, és az Európai Tanács éppen az a fórum, ahol ezeket a kérdéseket meg kell vitatni. A kancellár
azt is nyomatékkal hangsúlyozta, hogy biztos abban, végül olyan megoldás születik, ami nem
fosztja meg a tranzitútvonaltól Ukrajnát.
Ismeretes, hogy a Gazprom és európai cégek által aláírt beruházási szerződés ellenzői részben
éppen azon az alapon támadják a projektet, hogy az teljesen kiváltaná az ukrán útvonalat, és ezzel
szembemenne az EU saját gázellátási és geopolitikai prioritásaival.
Olaszországtól Szlovákián át Magyarországig számos tagállam azt is kifogásolja, hogy a Bizottság
kemény feltételek megszabásával gyakorlatilag ellehetetlenítette az általuk favorizált Déli Áramlat
gázvezetéket, miközben félelmük szerint német nyomásra nem fogja ugyanazt a szigort mutatni az

Északi Áramlat esetében. Ezért hét tagállam miniszterei korábban levelet írtak a Bizottság
energiaunióért felelős alelnökének, felhívva a figyelmét a projektben rejlő veszélyekre.
A berlini kormány részéről többnyire azzal hessegetik el a bírálatokat, hogy tisztán üzleti
beruházásról van szó. A magyar miniszterelnök és szerinte több más kollégája szerint is a Déli
Áramlatra ugyanakkor nem, vagy nem csak kereskedelmi-üzleti kérdésként tekintett Günther
Oettinger, az előző Bizottság egyébként német energiaügyi biztosa. „A Déli Áramlatot blokkolták.
Valakinek ésszerű magyarázatot kell adnia arra, hogy az miért volt rossz, az Északi Áramlat pedig
miért jó” – mutatott rá sajtóértekezletén Orbán Viktor, aki szerint nyugodt és kiegyensúlyozott
vitára van szükség arról, hogy vajon Ukrajna érdekeit megfelelően figyelembe veszik-e, és a
terület (a Balti-tenger feneke), ahol a gázvezeték húzódna, az uniós jog hatálya alá tartozik-e vagy
sem.
A beruházás ugyanakkor még el sem kezdődött, mert egyelőre a német energiahatóság vizsgálja,
hogy a benyújtott terv megfelel-e a környezetvédelmi és egyéb előírásoknak. Ha mindent rendben
talál, a német hatóságnak kell a Bizottsághoz fordulnia a harmadik energiacsomag infrastruktúrahozzáférésről szóló szabályai alóli átmeneti mentesség megadása érdekében, ami a bejáratott út.
Brüsszel csak ezt követően veszi kezébe az ügyet, így az Északi Áramlat 2 körüli nagy csinnadratta
megfigyelők szerint inkább a figyelemfelkeltést és a megelőzést szolgálja. Elemzők arra is
emlékeztetnek, hogy a Déli Áramlat ejtéséről szóló döntést Vlagyimir Putyin orosz elnök hozta
meg, miután nem tudta kétoldalú szerződésekkel megkerülni az európai eljárásokat. Bulgária már
a gázvezeték belépési pontját is építeni kezdte, amikor a Bizottság a környezetvédelmi lés
közbeszerzési eljárások megsértése címén indított eljárással leállította a munkálatokat. A Gazprom
mindvégig elutasította az uniós joghatóság elfogadását, többek között a gázvezeték EU területén
kívül (a Fekete-tenger alatt) húzódó szakaszát illetően. De, a Bizottság is világossá tette, hogy az
időközben ugyancsak kudarcot vallott Nabuccótól eltérően nem tekinti prioritásnak a Déli
Áramlatot.
Elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy az Északi Áramlat első két gázvezetéke még a második
energiacsomag szabályai alapján kapott jóváhagyást, miközben a Déli Áramlatnál már a sokkal
szigorúbb harmadik csomag rendelkezései lettek volna a mérvadóak.
Az Északi Áramlat 2 lényegében megduplázná a jelenlegi két gázvezeték kapacitását, évi 63
milliárd köbméterre, ami még mindig jóval kevesebb az ukrán tranzitútvonalon Európába érkező
mennyiségnél.
Bulgária kormányfője a pénteki vitán kettős mércét emlegetett a Déli Áramlat és az Északi Áramlat
kapcsán. „Tisztában vagyunk ezzel az érveléssel, és a jogi folyamat során úgy fogunk eljárni, hogy
eloszlassuk ezeket az aggodalmakat” – reagált erre egy bizottsági forrás.
Matteo Renzi sajtóértekezletén hangsúlyozta, hogy az ügy felemlegetésével nem állt szándékában
Németországra támadni. „Én csak kérdéseket tettem fel Angelának, akivel jó baráti viszonyt
ápolok, és akit nagyra becsülök” – mondta újságíróknak.
Tudvalevő, hogy az ENI, Olaszország részben állami tulajdonban lévő legnagyobb energiacége a
Gazprom mellett egyik fő részvényese volt a Déli Áramlat nevű projektnek, így a beruházás
meghiúsulása érzékenyen érintette a cég üzleti érdekeit.

Brüsszel, 2015. december 17.

El a kezekkel a gazdálkodók növénynemesítési jogától, mondják a
képviselők

Nem szabad megengedni a hagyományos növénynemesítési eljárások, például a
keresztezés szabadalmaztatását, hiszen ezek az eljárások kulcsszerepet játszanak az
innovációban, az élelmiszerbiztonság fenntartásában és a kisvállalkozások
fennmaradásában, fogalmaz egy nem jogalkotási állásfoglalás, amelyről döntött a
Parlament.
A képviselőket meglepte az Európai Szabadalmi Hivatal közelmúltban hozott, az ilyen
szabadalmaztatást megengedő döntése, ezért a Bizottsághoz fordultak a szabályok sürgős
tisztázását és a növénynemesítők biológiai anyagokhoz való hozzáférésének garantálását kérve.
A gazdálkodók már a mezőgazdaság kezdetei óta gyakorolják a növénynemesítést, jegyezték meg
a képviselők. A biológiai anyagokhoz való hozzáférés elengedhetetlen a mezőgazdasági
innovációhoz, az új növényfajták nemesítéséhez, amelyek pedig a világ élelmiszerbiztonságában,
az éghajlatváltozás kezelésében és a monopóliumok kialakulásának megelőzésében töltenek be
kulcsszerepet. A lényegében teljes egészében biológiai úton előállított termékeket, többek között
növényeket, magvakat, ősi növénytulajdonságokat és géneket ezért ki kell zárni a
szabadalmaztatható dolgok köréből, hangsúlyozták a képviselők a 413 szavazattal, 86
ellenszavazat és 28 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban.
A Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen egyértelműsítse a meglévő uniós szabályzást,
különösen az Unió biotechnológiai találmányok oltalmáról szóló irányelvét, és a pontosításról
mielőbb tájékoztassa az Európai Szabadalmi Hivatalt annak érdekében, hogy ne lehessen
szabadalmaztatni a hagyományos növénynemesítési eljárásokat. A képviselők ahhoz is
ragaszkodnak, hogy a tagállamok tartsák fenn a lényegében biológiai eljárásokból származó
anyagokhoz való garantált hozzáférést. Ezen anyagoknak felhasználhatónak kell maradniuk a
növénynemesítés céljaira, fogalmaztak.

Háttér
Az állásfoglalás az Európai Szabadalmi Hivatal Bővített Fellebbezési Tanácsának 2015. március 25-i
határozatára válaszul született. A határozatban a hivatal szabadalmakat ítélt meg egy
paradicsomfajta (G0002/12) és egy brokkolifajta (G0002/13) előállítására. A szabadalmi hivatal
érvelése szerint ugyan a növények lényegében biológiai eljárással (például keresztezéssel) történő
előállítása nem szabadalmaztatható, de az eredményképp kapott növények vagy növényi anyagok
(például gyümölcsök) az egész Unióban védelmet élvezhetnek.
A képviselőket aggasztja, hogy a jelenlegi uniós szabályok ilyen korlátozó jellegű értelmezése
kedvezőtlenül befolyásolja az Unió versenyképességét és monopóliumok létrejöttéhez vezet az
élelmiszerpiacon. A Parlament már egy 2012. május 10-i állásfoglalásában is felszólította az
Európai Szabadalmi Hivatalt, hogy ne biztosítson szabadalmi védelmet semmilyen, a hagyományos
növénynemesítési eljárás eredményeképp kapott termék számára.

Strasbourg, 2015. december 16.

Kemény adatvédelmi szabályokról döntöttek Strasbourgban
Szigorú adatvédelmi szabályokat fogadott el az Európai Parlament az unióban működő internetes
óriáscégek számára.
A Google, a Facebook, vagy az Istagram több milliárd eurós bírságot is kaphat jogsértés esetén.

A felhasználóknak ezentúl nagyobb beleszólásuk lesz abba, hogyan használhatják, illetve tárolják a
cégek a személyes adataikat.
Az ügy jelentéstevője szerint a polgárok egységesen erős védelmet kapnak az unión belül.
- Bízhatnak abban, hogy ezeket a szabályokat bárhol Európában végrehajtják majd és a büntetés
ugyanolyan mértékű lesz. Nem kell attól tartani, hogy egyes országokban gyengébb, míg
másokban erősebb adatvédelem lesz – mondta a német zöldpárti politikus, Jan Philpp Albrecht.
Az uniós szervek nem tudtak megállapodni abban, hogy egységesen tiltsák a közösségi oldalak
használatát 13 éves kor alatt.
A korhatárról a tagállamok dönthetnek a jövőben.

Brüsszel, 2015. december 15.

Magyarország egyenlő elbánást vár el a nagy energiaprojektek kapcsán
Magyarország támogatja azt az (alapvetően szlovák és lengyel kezdeményezésre
született) V4-igényt, hogy a csütörtök-pénteki EU-csúcson tekintsék át az európai
energiaunió megteremtésének a jelenlegi állását, aminek kapcsán egyenlő elbánást vár a
nagy energiaprojektek esetében – jelezte Takács Szabolcs európai ügyi államtitkár a
tagállami tárcavezetők brüsszeli tanácsülése után.
Takács Szabolcs a brüsszeli magyar sajtót tájékoztatva elmondta, hogy a keddi tanácsülés
középpontjában a csütörtökön kezdődő EU-csúcs napirendjének a megvitatása állt, közülük is
kiemelt figyelmet szentelve a migráció és a Schengen-zóna kérdésének, a terrorizmus témájának,
a folyamatban lévő EU-brit – tagsági feltételek módosítását célzó – tárgyalások állásának, valamint
(alapvetően V4 kezdeményezésre) az energiaunió ügyének.
A migrációs válság kapcsán Takács megerősítette, hogy a magyar álláspont változatlanul Schengen
megvédését tekinti első számú prioritásnak. Ennek jegyében kezdeményezték a „Schengen
barátai” országcsoport létrehozását is. (A kezdeményezésben szintén a „visegrádi országok” az
együttműködő partnerek, de a magyar államtitkár szerint a felvetés nyitott mindenki előtt, és mint
fogalmazott, a probléma ilyen – pozitív – megközelítése sok ország részéről látható egyetértést
élvez.
A schengeni témakör kapcsán hangsúlyozta ismét azt a kormányzati álláspontot, hogy „a határ
védelme a jövőben is nemzeti irányítás alatt kell, hogy maradjon”. Más kérdés, hogy ha a külső
Schengen-határokért felelős valamely tagállam nem képes egymagában ellátni feladatát, „akkor
kérjen és kapjon segítséget”. Ez azonban ne valamiféle brüsszeli székhelyű bürokratikus központi
mechanizmus legyen, hanem főként tagországok egymás közötti segítségén alapuljon – tette hozzá
a magyar államtitkár, aki szerint a visegrádi országok e téren zajló együttműködése világos példát
mutat erre.
Arra a kérdésre, hogy mi a teendő akkor, ha valamely ország nem képes ellátni határvédelmi
feladatát, de segítséget sem kér – vagy legalábbis nem kész ilyet elfogadni -, Takács válaszában
úgy vélte, hogy ilyenkor "indokolt lehet a retorzió". De – tette hozzá – a határ felügyelete akkor is
nemzeti kézben kell, hogy maradjon, legfeljebb arról kell tudni ilyenkor meggyőzni a bajba került
partnert, hogy lássa be: segítségre szorul, és ne zárkózzon el ez elől.
Az energia uniós kérdéskör kapcsán az államtitkár mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy a
magyar kormány változatlanul az Európai Tanács márciusi csúcstalálkozóján elfogadott
energiapolitikai állásfoglalást tekinti érvényesnek, amelyik kiemelt figyelmet tartott szükségesnek
az energiabiztonság, és a zavartalan energiaellátás biztosítására. Másfelől viszont határozott

magyar elvi elvárás, hogy az Európai Bizottság az energiaprojektek kapcsán „ne alkalmazzon
kettős mércét”, hanem minden asztalon lévő elképzelést azonos módon mérlegeljen.
Az EU-brit tárgyalások állása kapcsán Takács érdemi vitára, de nem a dosszié lezárására számít a
mostani brüsszeli csúcson. A magyar álláspontot a brit igények kapcsán úgy jellemezte, hogy
Magyarország „megértéssel kezeli” a brit módosítási felvetéseket, és „nyitott minden tárgyalásra”,
emellett a brit kérések többségét különösebb gond nélkül támogatni is tudja. Az egyetlen terület,
ahol fontos megszorítással él, az a szociális ellátó rendszerekhez való hozzáférés, amelynek
kapcsán – több más tagországhoz hasonlóan – a magyar kormány sem tud semmiféle
diszkriminációt tolerálni.

Brüsszel, 2015. december 15.

Energiaunió: a közös beszerzés és a piacok integrálása szükséges, véli
az EP
Az energiapiacok intergálásával, az ellátás biztonságának növelésével, a rendelkezésre
álló és a megújuló energiaforrások lehető legjobb kihasználásával, és az energiaigény
mérséklésével el kell érni, hogy az Unió kevésbé támaszkodjon az energia behozatalára,
fogalmazott a Parlament egy kedden elfogadott, nem törvényerejű állásfoglalásban. Az
energiauniónak biztos, fenntartható és megfizethető energiát kell biztosítania az
európaiak számára, tették hozzá a képviselők.
Az állásfoglalást 403 szavazattal, 177 ellenszavazat és 117 tartózkodás mellett fogadták el.
„A Parlament ma megszavazott állláspontja szerint az energiauniónak a közös energiapiacon kell
alapulnia. A piaci szabályokat azonban a domináns energiaszállítóval rendelkező tagállamok
megsegítésére szolidaritáson alapuló mechanizmusokkal is ki kell egészíteni" - mondta a téma cseh
felelőse, Evžen Tosenovsky a Európai konzervatívok és reformerek képviselőcsoportból.
Energiaellátás több forrásból, közös beszerzés
Versenyképesebb áron kellene beszerezni az energiát, ehhez pedig az energiaforrások és a
beszerzési útvonalak diverzifikálására van szükség, vélik a képviselők, hangsúlyozva, hogy
„minden uniós infrastrukturális projektnek teljes mértékben összhangban kell lennie az éghajlattal
és az energiaüggyel kapcsolatos uniós jogszabályokkal, illetve hosszú távú – többek között az
energiabiztonságra vonatkozó – célkitűzésekkel".
Az energiaszállítók megbízhatósága és versenyképessége lesz az energiaunió kulcskérdése, vélik a
képviselők, akik egységes fellépést kérnek a harmadik országokkal az energiavásárlásról folytatott
tárgyalásokon.
Hatékonyság, megújuló energiaforrások fejlesztése
A képviselők a hatékonyabb tagállami szabályalkalmazás és az éghajlati célok elérése érdekében az
energiahatékonyságról, valamint az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv felülvizsgálatát
kérik, megjegyezve: az uniós gázimport 61 százalékának nagy részét épületek fűtésére használják.
A megújuló energia nem csak az energiaimportot csökkenti, hanem a levegő minőségének
javításában és a munkahelyteremtésben is hasznos, fogalmaz a szöveg. Ezért fejlesztésüknek
döntő szerepet kell szánni az energiaunió kiépítése során.
Összekapcsolt energiapiac

A képviselők szerint a meglévő nemzeti és a határokon átnyúló energiahálózatot maximálisan ki
kell használni az ellátásbiztonság érdekében.
„(…) a villamos energia teljes mértékben integrált belső piac[án] (…) becslések szerint az európai
fogyasztók 2030-ra évi 12–40 milliárd EUR-t takaríthatnának meg" - fogalmaztak a képviselők egy
szintén ma megszavazott állásfoglalásban, hozzátéve: a Bizottság által javasolt, 2020-ig elérendő
10 százalékos célt további ambiciózus és tapasztalati úton megalapozott, 2030-ra teljesítendő
célokkal kell kiegészíteni.

Brüsszel, 2015. december 15.

Villamos energia: a képviselők a nemzeti hálózatok összekapcsolását
sürgetik
Az európai villamosenergia-hálózat teljes összekapcsolása megawattóránként legalább 2
euróval csökkentené a villamos energia árát, így 2030-ig akár 40 milliárd euróval
kevesebbet kellene fizetniük a felhasználóknak, jelentették ki a képviselők egy kedden
megszavazott, nem törvényerejű állásfoglalásban. Azonban ehhez a tagállamoknak
mintegy 150 milliárd eurós befektetéssel össze kell kötniük a nemzeti hálózatokat, tették
hozzá
„A jobban integrált uniós energiahálózat a megújuló energiaforrások miatt és az éghajlatváltozás
elleni harc terén kulcsszerepet játszik, az olcsóbb energián keresztül pedig versenyelőnyhöz
juttatja Európát" - mondta a témáért a Parlamentben felelős svéd zöldpárti képviselő, Peter
Eriksson.
Ha az Unió megfelelő mértékben fektet be a rendszerek összekapcsolásába, és biztosítja, hogy az
egyes tagállamok energiatermelésének legalább 10 százaléka átvihető legyen a szomszédos
tagállamba, akkor „alkalmazkodóképesebb és megbízhatóbb" hálózat jön létre. A képviselők
megjegyzik: a jelenlegi, 2020-ig elérendő 10 százalékos cél hasznos ugyan, de „önmagában nem
minden esetben tükrözi a piaci helyzetet", mivel „12 - elsősorban az Unió perifériáján található tagállam nem teljesíti a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó célt, így nagyrészt
elszigetelve marad a villamos energia belső piacától". Magyarország nincs ezen tagállamok között.
Térségi együttműködés
A közép- és délkelet-európai régióban a „regionális hálózati infrastruktúra hosszú távú tervezése és
építése terén az együttműködésnek és a koordinációnak túl kell mutatnia az EU-n, hogy az uniós
tagsággal nem rendelkező nyugat-balkáni országokra és Törökországra is" kiterjedjen, fogalmaz az
állásfoglalás.
A rendszerösszekötők nyílt hozzáférése
A képviselők szerint a térségekben 2030-ig „ambiciózus és tényekre épülő, kiegészítő
összekapcsolási célokról" kell megállapodni. A célok kijelölésekor a mennyiségi paraméter mellett
„a rendszerösszekötők nyílt hozzáférhetőség[ének] és rendelkezésre állás[ának] " is
kulcsfontosságú szerepet kell játszania, mert csak így számolhatók fel az európai villamosenergiapiac hatékony működésének korlátai.

Háttér

Az Európai Unió a világ legnagyobb energiaimportőre: energiájának 53 százalékát szerzi be
importból,400 milliárd eurós költséggel. A villamos energia nagykereskedelmi ára 30 százalékkal, a
gázé pedig 100 százalékkal magasabb, mint az Egyesült Államokban.

Brüsszel, 2015. december 12.

Megszületett a történelmi klímavédelmi megállapodás
Elkészült a nemzetközi klímaegyezmény végső változata.
Hosszas tárgyalások után végül mind a 195 ország képviselője belement abba, hogy a jövőben
jóval két Celsius-fok alatt kell tartani a globális felmelegedés mértékét az iparosodás előtti
időszakhoz képest.
A klímakonferencia elnöke történelmi jelentőségűnek és egyedülálló lehetőségnek nevezte a
megállapodást, melyet a küldötteknek még jóvá kell hagyniuk.
“A megállapodásban foglalt célok fenntarthatóak, igazságosak, és a leírtakat jogilag kötelező
érvényűnek kell tekinteni. Az egyezmény tükrözi mindazt, amit szerettünk volna elérni, vagyis: két
Celsius-fok alatt kell tartani a globális felmelegedés mértékét, úgy hogy az lehetőleg ez inkább a
másfél fokhoz közelítsen. Ezzel jelentősen csökkenhetnek a klímaváltozás kockázatai és negatív
hatásai.”- mondta a konferenciát elnöklő francia külügyminiszter.
Az ENSZ 21. klímakonferenciáján elfogadott megállapodás alapján jelentősen kell csökkenteni az
üvegházhatású gázok kibocsátást és ez az, ami leválthatja a 2020-ban kifutó Kiotói egyezményt. A
környezetvédelmi szervezetek ugyanakkor így is sokat kritizálták a tervezetet, mert szerintük a
gazdag országok nem támogatják eléggé a fejlődő országokat abban, hogy gazdaságaikat
mentesítsék a széndioxid-kibocsátástól. A megállapodás szerint 2020-tól évente legalább 100
milliárd dolláros támogatási keretet kell erre biztosítani.

Brüsszel, 2015. december 11.

A digitális felejtés joga
Másfél évvel azután, hogy az európai igazságszolgáltatás szentesítette a “digitális felejtés jogát”
(azt, hogy az internet-fehasználók töröltethessék magukat a világhálóról), mi a helyzet? A net
óriásai betartják-e a szabályokat?
Max Chouzier, a Reputation Squad ügynökség jogi szakértője válaszol:
- A döntéssel kapcsolatban pozitívnak tartom, hogy a közvéleményben tudatosodott – a
magánemberekben és a szakemberekben is -, hogy milyen fontos a magánélet és a személyes
adatok védelme.
Ha a hatékonyságáról beszélünk, nos, ez nagyon egyszerű: az Európai Unió igazságszolgáltatása
hozott egy döntést, és minden keresőmotor ennek megfelelően jár el, de csak minimális szinten.
Mit is jelent ez konkrétan? A keresőmotorok ingyenes online űrlapot töltöttek fel, ezt a felhasználók
könnyen és gyorsan kitölthetik. Megjelölhetik, hogy melyik problémás tartalmakat akarják
eltávolítani.

A keresőmotorok kötelesek figyelembe venni a kérést, de nem kötelesek pozitívan válaszolni rá. Ha
a számokat nézzük, például azokat, amelyeket a Google nemrég tett közzé, akkor azt látjuk, hogy
nagyjából 350 ezer kérés érkezett, és a Google 50 százalékukat elfogadta.
Amikor a keresőmotorok elkezdték alkalmazni az EU-szabályozást, úgy tekintettek rá, hogy ez egy
európai döntés, tehát csak a keresőmotorok európai változataira alkalmazzák. Ha például a
google.fr-ről töröltet valaki egy tartalmat, akkor az eltűnik a google.co.uk weboldalról, és a
keresőmotor összes európai változatáról is.
Nem tűnik el azonban a link a google.comról, a Google nemzetközi változatáról, illetve az amerikai,
kanadai és más, nem európai honlapjairól. Ez ügyben igazi jogi vita van az EU és a keresőmotorok
között.

Brüsszel, 2015. december 10.

A terrorveszély ellenére sokan utaznak repülővel
Az alacsony olajár és az emberek utazási kedve rekord magasra növelte a légitársaságok bevételeit
– jelentette a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. A szervezet adatai szerint az iparág nettó
bevétele idén 33 milliárd dollár, jövőre pedig 10 százalékkal több, 36,3 milliárd dollár lesz.
2014-ben a légi ipar nettó bevétele 17,4 milliárd dollár volt.
A legtöbb bevételhez az észak-amerikai légitársaságok jutnak, a teljes összeg több mint feléhez.
19,4 milliárd dollárhoz, 2016-ban ez az összeg 19,2 milliárd dollárra csökkenhet.
Az európai légitársaságok körülbelül 6,9 milliárd dolláros bevételre számíthatnak idén, jövőre pedig
8,6 milliárd dollárra. Az ázsiai cégek idén 5,8 milliárd dolláron osztozhatnak, 2016-ban 6,6 milliárd
dolláron. Latin-Amerikai légitársaságait a brazil gazdasági válság húzza vissza, összesen 300 millió
dolláros mínuszra számíthatnak. A légi ipar leggyengébb szereplői az afrikai légitársaságok, azok is
legalább 300 millió dolláros veszteséggel számolhatnak.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség úgy véli, hogy a terrortámadások csak bizonyos útirányoktól
riasztották el az embereket, és nem az utazástól. A turisták egyszerűen csak más célországot vagy
várost választanak a veszélyesnek ítélt területek helyett.
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Klímakonferencia - szorít a határidő
A párizsi klímakonferencia eredményét összefoglaló első vázlatot osztogatják a résztvevőknek. A
vállalásokat tartalmazó javaslat első olvasatát 11 nappal a csúcstalálkozó kezdete után fogadták el.
A tárgyalások még folytatódnak. A szakértők egy része bízik a sikerben.
- Igazából már nem sok hiányzik. A tárgyalódelegációk feladata, hogy leszűkítsék a szöveget, de a
kulcsfontosságú elemek megtartásával. Vajon lesz-e hosszú távú eredmény? Lesz-e olyan irányú
fejlődés, hogy az országoknak emelni kelljen a kitűzött célokat? Ezeket kell még megoldani –
mondta egy éghajlatváltozás-szakértő.

A konferencia célja, hogy a világ országai elfogadjanak egy olyan intézkedéscsomagot, amivel 2
Celsius fok alatt lehet tartani globális felmelegedés mértékét. Ebben még vannak hiányosságok.
- A szöveg 100 milliárd dollárt irányoz elő 2020 utánra. De az országok még nem mondták el
pontosan, hogy honnan teremtik elő erre a pénzt – mondta egy környezetvédő szervezet vezetője.
Miközben az ENSZ-konferencián megszületett az első vázlat, az épület előtt több százan tüntettek
a tervezet szövege ellen. A tiltakozók keveslik a vállalásokat és merészebb cselekvést várnak a
világ vezetőitől.
- Még ha nem is egyhangú a most elfogadott javaslat támogatottsága, a politikusok és a civil
szervezetek számos érdekes ötlettel álltak elő, hogy elérjék a megállapodást. Ezért tovább kell
dolgozni, hogy elkészüljön a második vázlat is

Brüsszel, 2015. december 10.

Az első eljárás a magyar menedékjogi szabályok miatt
Az Európai Bizottság hivatalos felszólító levelet intézett Magyarországhoz a
közelmúltban elfogadott magyar menekültügyi jogszabályok ügyében. Brüsszel szerint a
magyar törvények egyes pontjai – például a menekültügyi eljárásokat illetően nincsenek összhangban az uniós joggal. A Bizottság azt is világossá tette, hogy más
korábban jelzett kifogások ügyében tovább vizsgálódik.
Hivatalos felszólító levelet küldött az Európai Bizottság Magyarországnak a szeptember közepén
hatályba lépett magyar menekültügyi jogszabályok ügyében. A testület szerint a magyar törvények
egyes pontjai nincsenek összhangban az uniós joggal. Konkrétan a menekültügyi eljárásokról szóló
2013/32/EU átdolgozott irányelvvel és a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és
fordításhoz való jogról szóló 2010/64/EU irányelvvel.
A Bizottság mindenekelőtt aggodalmának ad hangot amiatt, hogy nem lehet fellebbezés keretében
újabb tényekre és jogi szempontokra hivatkozni, továbbá Magyarország fellebbezés esetén nem
függeszti fel automatikusan az adott ügyben hozott határozatokat, és ezáltal valójában még a
fellebbezési határidő lejárta vagy a fellebbezés elbírálása előtt az ország területének elhagyására
kényszeríti a kérelmezőket.
A testület közleményében rámutat, hogy a menekültügyi eljárásokról szóló átdolgozott irányelv
közös eljárásokat határoz meg a nemzetközi védelem megadása és visszavonása terén, és
egyértelműen előírja a menedékjog kérelmezésének módját. Hatálya a tagállamok teljes területén
– beleértve azok határait, felségvizeit és tranzitzónáit – benyújtott összes nemzetközi védelem
iránti kérelemre kiterjed.
Másrészt a Bizottság szerint aggodalomra ad okot, hogy az illegális határátlépéssel kapcsolatos
gyorsított büntetőeljárásokra vonatkozó magyar törvény nem tartja tiszteletben a büntetőeljárás
során igénybe vehető fordításhoz és tolmácsoláshoz való jogról szóló irányelv rendelkezéseit,
amelyek biztosítják, hogy a büntetőeljárás nyelvét nem értő gyanúsítottak vagy vádlottak
megkapják minden szükséges dokumentum – köztük a bírósági határozatok – írásbeli fordítását.
Végezetül a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való, az Európai Unió Alapjogi
Chartájának 47. cikkében foglalt alapvető jog alapján aggályosnak tartják azt a tényt, hogy a
menedékjog iránti kérelmeket elutasító határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó új magyar
törvény értelmében nem kötelező a kérelmezők meghallgatása. „A bírósági titkárok által (az
igazságügyi szint alatt), a bírói függetlenség biztosítása nélkül hozott bírósági határozatok

feltehetően szintén a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv és az Alapjogi Charta 47. cikkének
megszegésével születnek” – véli a Bizottság.
A fent említett okok miatt a testület kötelezettségszegési eljárást indított a hivatalos felszólító levél
kiküldésével, aminek megválaszolására két hónap áll a kormány rendelkezésére. A Bizottság
egyúttal azt is nyilvánvalóvá tette, hogy ezzel még nem tekinti lezártnak az ügyet és folytatja a
vizsgálatot és a kormánnyal a párbeszédet az októberi 12 oldalas közigazgatási levélben szóvá tett
egyéb aggályokkal és kifogásokkal összefüggésben.
Magyarország mellett még Görögország, Horvátország, Olaszország és Málta ellen indult
kötelezettségszegési eljárás (összesen nyolc ügyben) a közös európai menekültügyi rendszer
átültetésének és teljes végrehajtásának elmulasztása miatt. Mint a Bizottság emlékeztet rá, ezzel
az év eleje óta már 80 fölé emelkedett (82-re) a menekültügyi szabályok miatt a tagállamok ellen
indított kötelezettségszegési eljárások száma.
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Az EU hozzáfog a digitális határok lebontásához
A digitális tartalom és termékek értékesítésére vonatkozó szerződéses jogok egész EU-ra
kiterjedő harmonizálását javasolta szerdán az Európai Bizottság, amely azt is
kezdeményezte, hogy az európaiaknak ideiglenes külföldi tartózkodásuk alatt is
hozzáférésük legyen az általuk odahaza vásárolt filmekhez, sportközvetítésekhez vagy
játékokhoz. A szerzői jogok modernizálásáról szóló cselekvési terv teszi teljessé az első
digitális egységes piaci csomagot.
Több jogszabályi javaslat és nem jogalkotói kezdeményezés előterjesztésével az Európai Bizottság
hozzákezdett a digitális belső piaci stratégia végrehajtásához. A most ismertetett javaslatokban az
a közös, hogy egytől-egyig a fogyasztók és az üzleti vállalkozások internetes tartalomhoz,
termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférését javítanák páneurópai szinten.
A digitális szerződésekre vonatkozó új, harmonizált szabályok az EU-szerte digitális
tartalmat vagy árukat vásárló fogyasztók nagyobb fokú védelmét, illetve az üzleti vállalkozások
internetes értékesítésének az előmozdítását célozzák.
Az online tartalmak hordozhatóságát célzó javaslat pedig lehetővé teszi az európai polgárok
számára, hogy külföldön is hozzáférjenek bizonyos online tartalmakhoz. Jelenleg előfordulhat, hogy
az Unión belül utazva nem tudunk hozzáférni az odahaza megvásárolt online szolgáltatásokhoz:
filmekhez, sportközvetítésekhez, zenéhez, e-könyvekhez vagy játékokhoz. A szerdai javaslat ezen
korlátozások feloldására irányul. A tartalmak határokon átnyúló hordozhatósága, mint új uniós
fogyasztói jog várhatóan 2017-ben valósul meg.
Az elektronikus kereskedelem ugyan egyre terjedőben van, ám a lehetőségek messze nincsenek
kiaknázva. Az uniós kiskereskedőknek csupán 12 %-a értékesít online más uniós országok
fogyasztói körében, míg belföldön háromszor ennyi vállalkozás (37 %) végez ilyen tevékenységet.
A fogyasztóknak is csupán 15 %-a vásárol online más uniós országból, miközben mintegy
háromszor ennyien vannak azok, akik saját országukban teszik ezt.
A Bizottság által elfogadott javaslatok egyike a digitális tartalom szolgáltatására (ilyen például a
streaming zeneszolgáltatás), a másik pedig az áruk online értékesítésére (például az internetes
ruhavásárlásra) vonatkozik.
A két javaslat az EU-n belüli határokon átnyúló elektronikus kereskedelem fő akadályainak
kezelésére irányul: a fogyasztói szerződési jog terén fennálló jogi széttagoltságot, és a

vállalkozások – különösen a kkv-k – ebből eredő magas költségeit, valamint a más országokból
való online vásárlás iránti fogyasztói bizalom alacsony szintjét célozza meg.
„Ha letöltünk egy zeneszámot, azt le is kell tudnunk játszani. Ha ez nem lehetséges, lehetőségünk
kell legyen arra, hogy felmondjuk a szerződést és visszakapjuk a pénzünket. A most előterjesztett
javaslatok megerősítik a fogyasztók jogait az interneten – lehetővé teszik számukra, hogy a más
uniós országokból származó termékeket és szolgáltatásokat teljes bizalommal igénybe vegyék. A
vállalkozások – különösen a legkisebbek – kevesebb költség árán terjeszkedhetnek a határokon túl
a nemzeti jogszabályok sokféleségét felváltó közös uniós szabályoknak köszönhetően” – jelentette
ki Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök.
„A javaslatok erősítik a fogyasztók bizalmát a más tagállamokból való vásárlás iránt, és
egyszerűbbé teszik a vállalkozások – különösen a kkv-k – számára az online értékesítést Európaszerte. Az internet megszüntette a digitális egységes piacot korlátozó technikai akadályokat; a
digitális szerződésekre vonatkozó javaslatokkal meg kívánjuk szüntetni a jogi akadályokat is. A
szerződéses jogok egész Unióra kiterjedő harmonizálása egész Európában megkönnyíti a digitális
tartalom és a termékek szolgáltatását” – vélekedett Vera Jourová, a jogérvényesülésért, a
fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos.
A szerződési jog eltéréseiből eredő akadályok felszámolásának köszönhetően a Bizottság becslései
szerint várhatóan több mint 122 000 uniós vállalkozás kezdi majd meg az értékesítést a más
tagállamokban élő fogyasztók számára; a más uniós országokból az interneten keresztül vásárló
fogyasztók teljes száma pedig elérheti a 70 milliót. Ez új piacokat nyithat meg, különösen a kis- és
középvállalkozások (kkv-k) számára, javíthatja a versenyképességet és hozzájárulhat a gazdasági
növekedéshez.
Az előrejelzések szerint az alacsonyabb fogyasztói áraknak köszönhetően 18 milliárd euróval
növekedhet a fogyasztás az Unióban, és az uniós GDP a jelenlegi szinthez képest várhatóan 4
milliárd euróval magasabb lesz.
Ami a fogyasztók jogainak bővítését illeti, az egyik újítás a bizonyítási teher megfordulása. Ha
egy fogyasztó ma felfedezi, hogy hibás az a termék, amit több mint 6 hónapja vásárolt az
interneten, és a termék javítását vagy cseréjét kéri az értékesítőtől, felszólíthatják annak
bizonyítására, hogy a hiba a kézbesítéskor is fennállt. A javasolt új szabályok értelmében a kétéves
jótállási időszak alatt a fogyasztó kérhet jogorvoslatot anélkül, hogy bizonyítania kellene a hiba
kézbesítéskori fennállását.
A jogszabályi tervezet egyértelműen és konkrétan meghatározza a fogyasztói jogokat a digitális
tartalomra vonatkozóan. Ma például előfordul, hogy a fogyasztó csak a jövőben letöltendő
játékokra vonatkozó kedvezményt kap kárpótlásként, ha egy általa letöltött játék nem működik
megfelelően. A javasolt irányelv értelmében a fogyasztó kérheti az ilyen problémák kijavítását,
vagy ha ez nem oldható meg, vagy azt nem megfelelő módon hajtják végre, árengedményt kaphat
vagy felmondhatja a szerződést, a termék árának teljes mértékű visszatérítése mellett.
A Bizottság szándéka az, hogy a vállalkozások Unió-szerte ugyanazon szerződéses szabályok
alapján szolgáltathassanak digitális tartalmat és értékesíthessenek árucikkeket az interneten a
fogyasztók számára.
A vállalkozásoknak ma időt és pénzt kell fordítaniuk arra, hogy alkalmazkodjanak azon tagállamok
szerződési jogi szabályaihoz, amelyekben értékesíteni kívánnak. A javasolt szabályok értelmében
ezentúl valamennyi tagállamban ugyanazon alapvető szerződési jogi szabályoknak
megfelelően szolgáltathatnak majd digitális tartalmat és értékesíthetnek árucikkeket a
fogyasztók számára.
A vállalkozásoknak manapság 9000 eurós egyszeri többletköltséggel kell számolniuk amiatt, hogy
minden egyes új értékesítési tagállam nemzeti szerződési jogához igazodniuk kell. Ha egy
vállalkozás mind a 27 másik uniós tagállamban értékesíteni kíván, az egész Unióra kiterjedő új
szabályoknak köszönhetően akár 243 000 eurót is megtakaríthat.

A korszerű uniós szerzői jogi kerettel kapcsolatos „előzetes politikai koncepció” a következő
hat hónapban fog jogalkotási javaslatokká és szakpolitikai kezdeményezésekké alakulni. A
Bizottság azt szeretné elérni, hogy az európaiak jogszerű tartalmak széles kínálatához férjenek
hozzá úgy, hogy közben a szerzők és a jogok birtokosai erősebb védelemben és méltányos
díjazásban részesüljenek. A korszerűbb európai jogi keret létrejöttéből a Bizottság szerint olyan
fontos területek is profitálni fognak, mint az oktatási, a kulturális vagy a kutatási és innovációs
ágazat.
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Kiberbiztonság: a legfőbb veszélyek Európában

program, férgek, spam... mit jelentenek pontosan?
Kapott már olyan e-mail üzenetet, amely elsőre ártalmatlannak tűnt, de a benne
található link egy kártékony weboldalra irányította? Lopták már el az adatait a
világhálón keresztül? Az online bűncselekményeknek naponta több mint egy millióan
esnek áldozatul. Mára a kiberbűnözésre külön iparág épült, amely évente globálisan több
mint 400 milliárd dollár veszteséget okoz a gazdaságnak. Infografikánkon bemutatjuk ,
melyek voltak a legfőbb online veszélyek Európában 2014-ben.

Az Európai Parlament és a Tanács előzetes megállapodást kötött az első uniós szintű
kiberbiztonsági irányelvről. A hálózat- és információbiztonságot célzó irányelv harmonizálja a
kiberbiztonságra vonatkozó tagállami szabályokat és előremozdítja az együttműködést az Unión
belül.
A mai digitális korban egyre nagyobb mértékben támaszkodunk az elektronikus hálózatokra és
információs rendszerekre, ezzel együtt az online bűncselekmények száma is megnőtt. A
veszélyeknek a személyi adatok ellopásától az ipari kémkedésig számos formája van és
hatóságokat, vállalkozásokat éppúgy érintenek, mint a magányszemélyeket.
Az Eurobarometer 2015-ös felmérése szerint az internetezők 89 százaléka nem tesz közzé
személyes információt az interneten és 85 százalékuk véli úgy, hogy egyre növekszik a kockázata,
hogy online bűncselekménynek esnek áldozatul. Naponta több mint 150 ezer vírus és más
kártékony szoftver kering online.
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A párizsi klímacsúcs eseményei közösségi oldalainkon
Egy hete zajlik a párizsi klímakonferencia (COP21), ahol csaknem 200 ország vezetője
egyeztet az éghajlatváltozásra vonatkozó új nemzetközi megállapodásról. Hétfőtől
péntekig az EP 15 fős delegációja is bekapcsolódik a tárgyalásokba. Miguel Arias Cañete
éghajlat- és energiapolitikáért felelős uniós biztos minden nap tájékoztatást ad az EPképviselőknek, akik emellett civil szervezetek és más delegációk képviselőivel is
egyeztetnek. Az eseményeket az EP közösségi oldalain is lehet követni.

Angolul és franciául elérhető Storify oldalunkat folyamatosan frissítjük képekkel, idézetekkel és
videókkal a delegáció munkájáról. A fotókat az EP Flickr és Instagram oldalára is feltöltjük.
A Parlament Facebook oldalán publikált postokban betekintést adunk a konferencia színfalai mögé.
Az EP Snapchat fiókján keresztül videókkal és képekkel élőben tudósítunk az eseményekről. A
Parlament híreit a Snapchaten a „europarl” felhasználónéven lehet megtalálni.
A klímaváltozásról szóló összefoglalónkban háttéranyagokat, infografikákat és interjúkat lehet
olvasni a klímakonferenciáról.
A klímacsúcsról szóló híreket az EP a Reddit- és LinkedIn-oldalán is lehet követni.
A Twitteren az uniós intézmények klímacsúcshoz kapcsolódó tevékenységét a #United4Climate
hashtagre kattintva lehet követni.
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Szegénység Európában: az elveszett nemzedékek

Hatalmas a szakadék szegények és gazdagok között, és a válság csak rávilágított az
ordító különbségekre. Európában minden negyedik embert a szegénység réme fenyegeti.
Ha legközelebb körülnéz az utcán, gondoljon arra: minden negyedik embert, akit lát, az
elszegényedés fenyegeti Európa fejlett részén. Ez összesen 122 millió ember. Figyelem: ez nem az
a fajta szélsőséges mélyszegénység, mint a harmadik világban. Ez a szegénység viszonylagos.
Abszolút és viszonylagos szegénység
Földünkön egymilliárd ember él, aki naponta kevesebbet keres 1,90 dollárnál, azaz nagyjából 550
forintnál. Az egyikük Juan. Nincs pénze ételre, lakásra, ruhára, gyógyszerre – élete harc a
létfenntartásért. Abszolút szegénységben él.
Marianne, Luis és Frank kevesebbet keres, mint amennyiből a környezetében megszokott
életszínvonalon élhetne. Ezt nevezzük viszonylagos szegénységnek.
Marianne jövedelme 60 százalékkal kisebb országa átlagfizetésénél. Luis nem engedheti meg
magának mindazt, ami hazájában természetesnek számít, és nincs pénze a váratlan kiadásokra.
Franknek alig van reménye arra, hogy munkát találjon. Mindhármuk sorsa a szegényes lakhatás,
oktatás, egészségügyi ellátás, a társadalom peremére sodródás.
Európa célja, hogy 2020-ig 20 millió ember emelkedhessen ki a viszonylagos szegénységből.
Tavaly emelkedett azoknak a száma, akiket az elszegényedés fenyeget, és azoké is, akik nem
találtak munkát. Azok, akiknek semmijük sincs, a legszegényebbeket támogató alaptól remélhettek
támogatást. Kemény felismerés: az elszegényedők között 12 millióval több a nő, mint a férfi. Az ő
sorsuk a gazdasági válság hatására fordult rosszabbra.
Akik dolgoznak, mégis nélkülöznek
Az Európai Unióban a nők negyedét fenyegeti a szegénység és a kihullás a társadalomból.
Dominique Párizs külvárosában él. 18 évig dolgozott egy rekreációs központban, de nemrég
elveszítette az állását. Története emlékeztet minden második európai munkanélküliére. Különösen
a nők helyzete nehéz.
Dominique Pitault: – Négy éven keresztül havi 500 euróból éltem, ennyi a szociális segély. Van
fedél a fejem fölött. Egy 16 négyzetméteres garzonban lakom, a bérleti díj 550 euró. Ehhez 300
euró támogatást kapok. Mire mindent kifizetek, napi egy euróm marad. Abból kell megélnem
valahogyan.
Dominique végül szakácsként talált munkát, átmenetileg. Egy két éve indított kezdeményezés, az
Epicerie Solidaire segített rajta. Az Auróra Egyesület csak tavaly 390 nehéz helyzetbe jutott
családnak nyújtott támogatást a túléléshez, például ideiglenes állással vagy azzal, hogy olcsó árut
kínált fel nekik.
Valérie Normand, az Epicerie Solidaire vezetője: – Pillanatnyilag nagyjából ezer embernek tudunk
segíteni, többségükben nőknek. 20 százalékuknak van állása; dolgoznak, mégis nehezen húzzák ki
a hónap végéig a fizetésükből. A gazdasági válság éppen azokat sújtotta a leginkább, akik már
előzőleg is nehéz helyzetben voltak. Nekik reményük sincs arra, hogy kilábaljanak ebből a krízisből.
Dominique ezzel az ideiglenes munkával havonta 800 eurót keres. Ez 20 százalékkal van a francia
létminimum alatt.
Sorsában 8 millióan osztoznak Franciaországban, az érintettek több mint fele nő. Ez a francia nők
több mint 14 százaléka. Sokkoló adat: Európa-szerte 45 millió nőt kísért az elszegényedés réme.
Román és luxemburgi létminimum

Az Európai Unió lakosságának 6,7 százaléka él az úgynevezett létminimum alatt, amely országról
országra változik. Romániában például a létminimum havi 103 euró, Luxemburgban viszont 1600
euró. Olaszországban a kettő között van a szegénységi határ: szám szerint 786 euró.
A leszakadók támogatása mindenütt az állam feladata. Franciaország például bruttó nemzeti
termékének csaknem negyedét fordítja szociális célokra. Ez jóval magasabb az uniós átlagnál,
amely a 20 százalékot sem éri el.
Jana Hainsworth, az Eurochild nemzetközi gyermekjóléti szervezet főtitkára: – Európában még
ma is ordító különbség van a férfiak és a nők helyzete között. Egyrészt a nők sokkal nehezebben
boldogulnak a munkaerő-piacon. Sokkal kevesebbet keresnek, és ezt az egyenlőtlenséget a
társadalomnak meg kell szüntetnie. Ugyanakkor más hátrányos megkülönböztetés is éri a nőket.
Nagyobb mértékben veszik ki a részüket a háztartás vezetéséből, a gyermekek gondozásából, és
ezért jóval behatároltabbak a lehetőségeik, amikor állást keresnek.
A hozzáállást kell megváltoztatni
Ha azt vesszük, hogy mennyi pénzt költünk szociális célokra – európai szinten ez
megközelíti a GDP 20 százalékát –, akkor úgy tűnik, hogy nem érünk el valami sokat,
nem?
Jana Hainsworth: – Itt sokkal többről van szó, mint a puszta finanszírozásról. Az emberek
hozzáállását kell megváltoztatni. Természetesen nagyon fontos az Európai Unió szerepe. És nem
csupán a finanszírozásban. Az EU-nak kell meghoznia a szükséges szabályokat. Most, a pénzügyi
válság és a megszorítások idején azt tapasztaljuk, hogy ez a téma többé nem élvez elsőbbséget.
Pedig ha hosszú távú gazdasági növekedést akarunk, akkor igenis egyenlőséget kell teremteni a
férfiak és a nők között, ez prioritás! A társadalomban él egy mítosz, azokról a lusta emberekről,
akik nem akarnak dolgozni. De ez olyan távol áll a valóságtól! Sokszor azért nem képesek
megtartani a munkahelyüket, mert gondozniuk kell a gyerekeket vagy az öregeket, esetleg a
közlekedés, a munkába jutás megoldhatatlan, mert előzőleg a gyerekeket is el kell vinni iskolába. A
társadlmunk úgy van berendezve, hogy az nem igazán kedvez a munkavállalóknak.
Tény az is, hogy Európa-szerte több gyerek él szegénységeben, mint ahány felnőtt. A gyerekek
fizetik meg az árát a szüleik munkanélküliségének és a kormányok megszorító intézkedéseinek.
Vajon mit kellene tenni, hogy a jövő felnőttjei a társadalom hasznos tagjai, sőt a gazdasági
növekedés motorjai legyenek?
A 13 éves Simon a bolgár fővárosban, Szófiában él. Szívesen rajzol – így fejezi ki az érzelmeit.
Simon: – Azelőtt az egész család egyetlen szobában lakott. Nagyon hideg volt, és nedves, tele
bogarakkal. Jó, hogy elköltöztünk. Így sokkal jobb.
Simon bizonytalanságérzetének egyik oka a szülei anyagi helyzete. A költözés, az iskola, a szociális
készségek elsajátítása segíthet neki. Ebben szociális munkások is támogatják a családot, egy
bolgár gyermekvédelmi szervezet alkalmazottai.
Dani Koleva, a National Network for Children Bulgaria igazgatója: – A kormánynak támogatnia
kellene a szervezetünket, a hatóságoknak segíteniük kellene a bajba jutott gyerekeken és
családokon. Ehhez pedig az oktatás, az egészségügy és a szociális intézmények együttműködésére
lenne szükség.
A szegénység oka: a diszfunkció
Bulgáriában a gyerekek több mint fele veszélyeztetett. Az uniós átlag is emelkedett 2008 óta. A
szülők munkához jutása, a családok szociális támogatása és más tényezők is sokat javíthatnak a
gyerekek sorsán.
Doluhomir Minev, szociológus: – Azt mondhatjuk, hogy a gyermekszegénységnek alapvetően két
oka van. Az első: diszfunkció a család szintjén. A második: diszfunkció társadalmi szinten, vagyis

az intézmények gyengesége. A legfontosabb és legsürgetőbb tennivaló az, hogy megakadályozzuk
a szülők elszegényedését.
Ezzel foglalkozik a Szövetség a Gyerekekért és a Fiatalokért elnevezésű civilszervezet is. A
szakemberek nemcsak anyagilag, hanem lelkileg is igyekeznek támogatni azokat, akik bajba
jutnak. Ám ennyi nem elég.
Európában minden negyedik gyermeket fenyegeti az elszegényedés és a szociális lecsúszás. Ez
összesen 26 millió gyerek. Ők lesznek az elveszett nemzedék?
Dani Koleva: – Európa olyanokat veszít el, akik hozzájárulhatnának a gazdaság teljesítményéhez.
A szegénység az egyik generációról a másikra öröklődik, Európában tehát rosszabbra fordulnak a
dolgok. Valódi cselekvésre van szükség, projektekre, programokra és pénzre.
Az Unió 2020-ig csaknem 25 milliárd euróval segít az elszegényedés ellen – Simon és sorstársai
ebben reménykedhetnek.
Az elveszett nemzedékek
Több a szegény gyerek, mint a szegény felnőtt, ez mit árul el a társadalomról?
Jana Hainsworth: – A legtöbb gyerek azért szegény, mert egyik szülője sem dolgozik. De
rengetegen vannak, akik dolgoznak, mégis szegények. Nagy-Britanniában például a gyerekek
nevelése elviheti akár a családi költségvetés harmadát is. A maradékból kell kifizetni a lakást és
minden egyebet – ilyen körülmények között pedig hihetetlenül nehéz egyben tartani a családot.
Ha így megy tovább, akkor egy vagy akár több nemzedék veszhet el a társadalom
számára.
Jana Hainsworth: – Befektetésre van szükség – ahhoz, hogy lássuk az első eredményeket,
legalább 20 évnek kell eltelnie. Igen ám, csakhogy a politikusokat 4-5 évente választják újra. Itt
viszont hosszú távú elképzelésekre lenne szükség. Ha nem fektetünk be a jövőbe, akkor elveszik
ez a generáció, a következő meg az azt követő is.
Mit kellene tenni?
Jana Hainsworth: – Létezik olyan gyerekközpontú stratégia, amely az idősebbekbe fektetne be. A
családok és a gyerekek ugyanis gyakran rájuk, az idősebbekre vannak utalva. Az idősek pedig
segítenek. Sokszor az országos szintű politikán kérünk számon mindent, pedig nagyon sok minden
dől el helyben, azokban a közösségekben, amelyekben élünk.
Mik lehetnek a rövid-, a közép-, illetve a hosszútávú célok?
Jana Hainsworth: – Ha 26 millió gyerek szegénységben nő fel Európában, akkor valami komoly
gond van. Az elsődleges cél a szegénység csökkentése. Ezt pedig igen tágan kell értelmezni.
Nemcsak pénzügyi segítségre van szükség. El kell érni, hogy minden gyerek hozzájusson jobb
egészségügyi ellátáshoz, lakáshoz, oktatáshoz, pihenéshez, sporthoz, és közösségi terekre is
szükség lenne, ahol a gyerekek kiteljesíthetik önmagukat.
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Így szakítana Európa a pazarló gazdasággal
Az élelmiszerekből származó hulladékok 2030-ig történő megfelezése, a műanyagok
lebomlására vonatkozó stratégia elfogadása, a városi hulladékok 65 százalékos

újrahasznosítási arányának elérése és a szemétlerakókba kerülő hulladékok
részarányának 10 százalékra való csökkentése 2030-ig. Íme körkörös gazdaságra való
fokozatos áttérést megcélzó jogszabályi csomag néhány fontos célkitűzése.
A körkörös (más fordításban körforgásos) gazdaságra való áttérésnek kíván nagy lökést adni az az
átfogó javaslatcsomag, amit szerdán mutatott be az Európai Bizottság. „A javasolt intézkedések a
nagyobb mértékű újrahasznosítás és újrafelhasználás révén hozzájárulnak ahhoz, hogy záruljon a
termékek életciklusának köre, továbbá a környezet és a gazdaság számára egyaránt előnyökkel
járnak” – olvasható a testület által kiadott közleményben.
A körkörös gazdasági modell a gazdasági növekedés eddigi lineáris modelljét váltja fel, ami a
globalizált világban többé már nem alkalmas a modern társadalmak szükségleteinek kielégítésére.
„Nem építhetjük a jövőnket vedd-tedd-szabadulj meg tőle modellre. Rengeteg természeti erőforrás
véges, meg kell tanulni, hogyan tudjuk környezeti és gazdasági szempontból fenntartható módon
használni őket” – mutat rá a Bizottság.
A kezdeményezés nem teljesen új, hiszen a Juncker-bizottság tavaly decemberben vonta vissza,
majd átdolgozta az előző, Barroso-bizottság körkörös gazdaságra való áttéréséről szóló javaslatát.
Miközben a mostani csomag egyes területeken, így a hulladékok újrahasznosításának terén
szerényebb ambíciókat tükröz az elődnél, Frans Timmermans, a Bizottság első alelnöke szerint ez
felületes vélemény, miután az új csomag a számszerű célokon túl azok elérésének reális módját is
tartalmazza, míg egyes elemei, így a szemétlerakó telepekre kerülő hulladékok kötelezően 10
százalékos célaránya nem szerepelt az előző csomagban.
A csomag – amelynek megvalósításához a Horizon 2020 nevű kutatási programból 650 millió
euróval, a strukturális alapokból pedig 5,5 milliárd euróval járul hozzá 2014 és 2020 között az
Európai Bizottság – a teljes életciklust lefedik: a termeléstől és fogyasztástól a
hulladékgazdálkodáson át a másodlagos nyersanyagok piacáig.
A testület becslései szerint a hulladék-megelőzés, az ökotervezés, az újrafelhasználás és egyéb
intézkedések révén 600 milliárd euró nettó megtakarítást, azaz éves üzleti forgalmuk 8 százalékát
érhetnek el az európai vállalkozások. A mobiltelefonok újrafelhasználásának költségeit például a
felére lehetne csökkenteni, ha könnyebb lenne szétszerelni a készülékeket.
A csomagban számos kezdeményezés szerepel. Az egyik intézkedés 2030-ig a felére csökkentené
az élelmiszerből származó hulladékok mennyiségét. A 2015 és 2017 közötti időszakra vonatkozó
ökotervezési munkaterv a termékek megjavítására, élettartalmának meghosszabbítására és
újrahasznosítására fókuszál majd.
Felülvizsgálják a trágyákról szóló irányelvet, elismertetve a belső piacon a szerves és a hulladékalapú trágyák használatát. A műanyagok újrahasznosítását és lebontását külön stratégia irányozza
majd elő, és a csomag nagy hangsúlyt helyez a tengerbe kerülő szemét jelentős mértékű
csökkentésére. A szennyvíz újrahasznosítását előíró minimális követelményeket is szabályozni
kívánja a Bizottság egy új jogalkotással.
Brüsszel a hulladékokra vonatkozó jogszabályi javaslatot is felülvizsgálta. Az egyik uniós szintű cél
a városi hulladékok 65 százalékos újrafeldolgozási arányának elérése 2030-ig. A csomagolási
hulladékok esetében ugyancsak 2030-ig 75 százalék lenne a megcélzott arány.
A javaslat értelmében 2030-ig kötelezően 10 százalékra csökkentenék a szemétlerakókba kerülő
hulladékok arányát (azaz 2030 után az összes hulladéknak mindössze 10 százalékát lehetne
szemétlerakókban elhelyezni). Megtiltanák a szelektíven begyűjtött hulladék szeméttárolókban
történő elhelyezését is.
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Az Északi Áramlat a kelet-európaiak célkeresztjében
Az Északi Áramlat gázvezeték tervezett kiterjesztésének az európai energia
geopolitikára kifejtett potenciálisan káros hatásaira hívja fel az Európai Bizottság
figyelmét az a levél, amit hét tagállam – köztük Magyarország – nevében küldött Maros
Sefcovic energia unióért felelős alelnöknek a szlovák energiaügyi miniszter. A V4-ek
vezetői is levelet írnak energiatémában az Európai Tanács elnökének.
A kezdeti 9-10 helyett végül csak hét uniós tagállam – Lengyelország, Szlovákia, Magyarország,
Románia és a három balti állam - energiaügyi miniszterei írták alá azt az energia unióért felelős
alelnöknek címzett levelet, amelyben az Oroszországot Németországgal a Balti tenger alatt
összekötő Északi Áramlat gázvezeték tervezett kiterjesztésének veszélyeire hívják fel a figyelmet
Közép- és Kelet-Európa biztonságos gázellátása, Ukrajna jövője, és így az egész EU stratégiai
érdekei szempontjából.
Információink szerint eredetileg Görögország, Bulgária és Csehország csatlakozásáról is szó volt,
ezek az országok végül azonban nem adták nevüket a levélhez, amit a szlovák energiaügyi
miniszter küldött Maros Sefcovicnak, a Bizottság szlovák alelnökének.
A hetek a levélben pontokba szedve felsorolják az Északi Áramlat második verziójával szemben
meglévő politikai, jogi és gazdasági jellegű fenntartásaikat, és a Gazprom és német üzleti partnerei
között tervezett projekt „részletes és átlátható módon történő vizsgálatára” kérik az Európai
Bizottságot a hatályos uniós jogszabályok betartatása érdekében.
„Ha nem sikerül elérni az EU-jogszabályok következetes alkalmazását, az alá fogja ásni a bizalmat
és a tagállamok elkötelezettségét az energia uniós projekt mellett” – figyelmeztetnek a BruxInfo
által megszerzett levélben a hét ország miniszterei, akik a decemberi EU-csúcstalálkozón
részletekbe menő vitát szorgalmaznak a témáról. Miként fogalmaznak, azt demonstrálandó, hogy
„az EU képes egy nyelven megszólalni”.
A BruxInfo értesülései szerint a V4-ek vezetői várhatóan csütörtökön egy másik levelet is küldenek,
ezúttal Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének. Ez azonban nem az Északi Áramlatról szól
majd, hanem a négy ország energiauniós prioritásairól és a miniszterekhez hasonlóan annak az
óhajuknak a megerősítéséről, hogy a december 17-18-i csúcson alaposan körbejárják a témát.
Ami a hetek hétfőn elküldött levelét illeti (a levél kézhez vételét kedden megerősítette a Bizottság
energiaügyi szóvivője), az a tervezett Északi Áramlat 2 projekt „legaggasztóbb vonatkozásaira”
hívja fel a figyelmet.
A miniszterek mindenekelőtt rámutatnak, hogy az ukrán tranzitútvonal megkerülése (elemzők
szerint az új projekt elsősorban ezt célozza) a tranzitdíjakból származó bevételek jelentős mértékű
csökkenését eredményezné Ukrajna számára és veszélybe sodorná az elavult ukrán gázszállítási
rendszer fenntartását. Ez nem mellékesen évi 140 milliárd köbméternyi importkapacitás kiesését
jelentené az EU-nak, ami nagyjából háromszor annyi mennyiség, mint az Északi Áramlat
kapacitása.
A levél arra is felhívja a figyelmet, hogy az ukrán rendszerhez fizikailag kapcsolódó más keleteurópai tranzitországok is elveszítenék jelenlegi pozíciójukat, és az orosz szállítóval szemben
jelenleg a gázszállítási kereskedelmi szerződések terén meglévő tárgyalási pozíciójuk megőrzése is
megkérdőjeleződne, ami végső soron tovább növelné a sebezhetőségüket.
Ha megépülne az Északi Áramlat második verziója és az ukrán tranzitútvonal kiiktatódna, az EU-ba
irányuló orosz gázszállítás lényegében teljes volumene Észak-kelet Németországban lépne be az
Unióba (az Északi Áramlat 1 és a Yamal mellett), ami a levél írói szerint ugyancsak hozzájárulhat
az európai ellátásbiztonság gyengüléséhez a jelenlegi státus quo-hoz képest (aminek része
Ukrajna, a szlovák és a magyar, valamint a román tranzitrendszer).

Egy további észrevétel szerint az Északi Áramlat kibővítése esetén Nyugatról keleti irányban
kellene szállítani a gázt a már meglévő infrastrukturális összeköttetéseken keresztül, amelyeknek
korlátozott a kétirányú gázáramlást lehetővé tevő kapacitásuk. Következésképp, a kelet-nyugati
irányú gázáramlás a belső piacon akadályokba ütközne, és a keleti és déli országoknak, továbbá
Németország délkeleti részének a maradék, szűkösnek mondható forrásokért kellene
versenyezniük egymással.
„Ez a 2009-es gázválság előtti piaci állapotokhoz nagyon hasonló helyzetet idézne elő, amikor a
kelet-nyugati irányú gázáramlás volt a meghatározó” – olvasható a levél szövegében.
A hét ország arra is emlékeztet, hogy minden új szállítási útvonal létrehozásának vagy a meglévő
szállítási kapacitások kiterjesztésének összhangban kell lennie az EU hosszú távú stratégiai
érdekeivel. Ezzel összefüggésben hangsúlyozzák, hogy „az Ukrajnán keresztül vezető szállítási
útvonal fenntartása az EU stratégiai érdeke.
A levél írói arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy valamennyi projektnek maradéktalanul meg kell
felelnie az EU hatályos jogszabályainak, és mindenekelőtt a harmadik energiacsomag
rendelkezéseinek – különös tekintettel a tulajdonosi szétválasztás és a harmadik fél
hozzáférésének elvére -, továbbá nem korlátozhatja a versenyt a piacon.
„Amennyiben a projekt nem összeegyeztethető az uniós jogszabályokkal, az Európai Bizottságnak
határozott lépést kell tennie a probléma orvoslása érdekében, az energiapiacon az egészséges
környezet biztosítása érdekében” – áll a levélben.
Az Európai Bizottság eddig visszatérően hangoztatta, hogy az Északi Áramlat kiterjesztésének
tervét üzleti projektnek tekinti, de úgy látja, hogy az az energiaellátás diverzifikációjára vonatkozó
célkitűzés egyik feltételét sem teljesíti. Ezek az új beszerzési forrás (jelen esetben nem orosz),
illetve új szállítási útvonal (ez már létező). Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Északi Áramlat
gázvezeték első verziója is jelenleg csak 50 százalékos kapacitáson üzemel. Végül a Bizottság és
Maros Sefcovic azt is több ízben elmondták illetve leírták már, hogy a Gazprom és német üzleti
partnerei között tervezett projektnek minden tekintetben meg kell felelnie az uniós jognak,
kiváltképpen a harmadik energiacsomag rendelkezéseinek.
Brüsszeli források felhívják a figyelmet arra, hogy az Északi Áramlat máig egyetlen verziójának
engedélyezésekor még nem voltak hatályban a harmadik csomag rendelkezései, ezért a Bizottság
az akkoriban érvényes jogszabály (a második energiacsomag) alapján adta áldását a projektre.
A harmadik és negyedik gázvezeték (Északi Áramlat 2) megépítésére összeállt konzorcium
engedélyezési kérelme jelenleg az illetékes német hatóságok előtt fekszik, amelyeknek kell majd
hivatalosan kezdeményezniük a Bizottságnál a kapacitáslekötési szabályok alól való átmeneti
mentesség (a megtérülési költségek miatt a gázvezeték kapacitásainak maximum 50 százalékát
lehet átmenetileg a beruházónak saját maga számára félretenni) megadására vonatkozó kérelmet.
A gázvezetéknek – ami a Balti-tenger alatt húzódik majd – a szigorú környezetvédelmi
feltételeknek is meg kell felelniük.
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Klímacsúcs: A szavakból tettek legyenek!
Kötelező érvényű megállapodások megkötését szorgalmazták a világ vezetői a párizsi klímacsúcs
nyitónapján. A találkozó célja, hogy a világ országai most először globális klímavédelmi
egyezményt írjanak alá, maximálják a Földi légkör felmelegedésének mértékét.

- Megvan a veszélye annak, hogy diplomáciai megállapodások születnek, mintsem
éghajlatváltozást lassító egyezmények. A nemzetközi aktuális problémák háttérbe tolhatják az
eredeti célt – véli Yannick Jadot.
Akkor mit is várhatunk a klíma-konferenciától? A francia zöldpárti EP-képviselőnél optimistább az
ENSZ-főtitkár harmadik világ országait képviselő különmegbízottja, Gyan Chandra Acharya.
- Ha azt mondjuk, minden maradjon a régiben, az nem megoldás. A klímaváltozás már nem csak a
közeljövő réme, hanem a jelen fenyegetése. És ennek súlya az összes résztvevő vállát nyomja.
Beszédében a Le Bourget-ban felszólaló államfők mindegyike ambiciózus megállapodásokat
szorgalmazott. Másképpen fogalmazva; szavak szintjén eltökéltek a világ vezetői. A 195 országnak
még 11 napja van arra, hogy ez konkrét kötelezettség-vállalásban is testet öltsön.
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COP21: mennyibe kerül a klímaváltozás megállítása?
Gazdasági érdekek szemben a környezetvédelemmel. A párizsi klímacsúcs előtt a legnagyobb
szennyezők is számos ígéretet tettek, ám ezek költségei vita tárgyát képzik.
A Wall Street Journal gazdasági lap szerint a károsanyag-kibocsátás csökkentése évi ezer milliárd
dollárt vonhat ki a világgazdaságból. A Stanford Energy Modeling Forum számítása szerint, ha az
Egyesült Államok a 2005-ös szinthez képest 26-28 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok
kibocsátását 2025-re, az évi 154-172 milliárd dollárral csökkenti a GDP-t.
Az Európai Unió esetében, ha az 1990-es szinthez képest 40 százalékkal csökkenti a káros-anyag
kibocsátást 2030-ra, az körülbelül 287 milliárd euró mínuszt jelent.
Kína esetében a vállalása évi 200 milliárd dollárral, míg Mexikó esetében legalább 80 milliárd
dollárral kevesebb bevételhez vezet.
Az ENSZ klímavédelmi főnöke szerint 150 év gazdasági modelljét kellene gyökeresen
megváltoztatni. Ezzel egyetért a Greenpeace klímapolitikusa is.
- Egy új világban élünk, amiben minden országnak a lehető legtöbbet kell tennie az üvegházhatású
gázok csökkentéséért. Viszont hosszú távú tervekre van szükség a szén, a kőolaj és a földgáz
helyettesítésére. A megoldás megtalálására 50-50 százalék az esély – mondta Martin Kaiser.
Szakértők úgy látják, hogy a drága, ám hatástalan politikai döntések helyett gazdaságilag is
megalapozott vállalások kellenek.
A kaliforniai Berkley Egyetem számítása szerint, ha nem állítjuk meg a klímaváltozás ütemét, az
évszázad végére 23 százalékkal zsugorodik a világgazdaság. A szegények még szegényebbek
lesznek, a társadalmi egyenlőtlenség pedig tovább nő. A klímaváltozással járó gazdasági károk
miatt a legszegényebb országokban akár 75 százalékkal is csökkenhet az emberek bevétele 2100ra. A Berkley Egyetem kutató csoportja 166 ország gazdasági és környezeti változását vizsgálta az
elmúlt 50 évre visszamenőleg.
A Barclays közgazdászai úgy látják, hogy a kőolajjal és más szennyező technológiával dolgozó
vállalatok – egy hatékony és bátor klímavállalás esetén – bevételei csökkennek, szerepük
zsugorodik. Helyettük viszont megnő a megújuló energiákkal foglalkozó cégek szerepe.

A Barclays szerint 21,5 ezer milliárd dollárnyi beruházásra van szükség az energiahatékonyság
növelésére 2040-ig. Ez 155 országot és a világgazdaság 94 százalékát érinti. Ezen felül még
legalább 8,5 ezer milliárd dollárt kell a nap, szél és víz termelte energia tárolására fordítani.
Ugyan hatalmas összegekről van szó, ám makroközgazdászok szerint pont erre van szükség ahhoz,
hogy globális szinten felszabadítsák a megtakarításokat és az 1930-as évek óta tartó likviditási
csapdából megmeneküljön a világ. Így pedig akár egy új gazdasági fellendülés is elindulhat.
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Mi számít sikernek a párizsi klímakonferencián?
A Greenpeace szerint kérdéses a klímacsúcs eredményessége
"Egy kötelező érvényű megállapodást az USA Kongresszusának ratifikálnia kellene, márpedig ez
jelenleg elég valószínűtlen."
November harmincadikán 195 ország részvételével kezdetét veszi a Conference of Parties,
betűszóval COP21, a párizsi klímakonferencia, ahol szakértők szerint minden eddiginél nagyobb
esély van arra, hogy érdemi, mindenkit kötelező megállapodásra jussanak a világ országai azért,
hogy a bolygó felmelegedése ne váljon megállíthatatlanná. Pontokba szedtük, mi kellene ahhoz,
hogy a konferenciát sikeresnek lehessen nevezni.
Jogi értelemben kötelező megállapodás
Az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere, John Kerry azt nyilatkozta, hogy a megállapodás
nem tartalmaz majd olyan pontokat, amely alapján kötelező lenne bármely országnak csökkenteni
az üvegházi gázkibocsátást.
A francia elnök, Francois Hollande szerint viszont nincs értelme a megállapodásnak, ha a betartása
nem kötelező. Hiszen ebben az esetben nsem ellenőrizni, sem betartatni nem lehetne a
vállalalásokat.
A Carbon Tracker Initiative – egy üvegházi gázkibocsátást monitorozó szervezet – részéről Anthony
Hobley azt nyilatkozta, hogy akkor sem feltétlenül jön el a világvége, ha nincs jogilag kötelező
megállapodás.
- Egy ilyen megállapodást az USA Kongresszusának ratifikálnia kellene, márpedig ez jelenleg elég
valószínűtlen. De továbbmegyek: egy merev, jogi értelemben kötelező megállapodás még
kontraproduktív is lenne a jelen helyzetben. Ugyanis nem elképzelhetetlen, hogy a technológiai
fejlődés rövid idő alatt teljesen megváltoztatja a klímaváltozás dinamikáját. Ha ez megtörténik,
akkor egy merev, kötelező előírásokat tartalmazó nemzetközi szerződéshez lennénk kötve, amely
nélkülözi a kellő ambíciót – mondta a szakértő.
A sérülékeny és fejlődő országok érdekeire is tekintettel kell lenni
Pásztor János az ENSZ klímaváltozással foglalkozó ágánál dolgozik, és arra figyelmeztetett, hogy az
egyezménynek gondoskodnia kell arról, hogy azok az országok is cselekdhessenek, amelyeknek
ehhez nincsenek meg a szükséges forrásaik.
- A végeredménynek a szolidaritás szempontjait is figyelembe kell vennie. Szolidaritásra van
szükség egyrészt a sérülékeny országokkal szemben, másrészt azokkal szemben, amelyek
pénzügyi vagy technológiai támogatás nélkül nem képesek tenni a klímaváltozás ellen –
magyarázta Pásztor. – A megállapodásnak hitelesnek is kell lennie, nem csak úgy, hogy az

országok felajánlásai valósak legyenek, de realisztikusnak kell maradni azon a téren is, hogy ehhez
más országok milyen pénzügyi támogatást nyújtanak.
A szolidaritás Céline Ramstein a Fenntartható Fejlődés és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének
(IDDRI) munkatársa szerint is kulcskérdése a találkozónak. Ez nem csak pénzt jelent, hanem
technológiai transzfereket is. Hozzátette, hogy a megállapodásban fontos szerepet kell vállalnia a
magánszketornak is.
Egy, a sérülékeny országokat képviselő fórum exponenciálisan megnövelt “klímabüdzsét javasol” a
megelőzési és a kárenyhítési feladatok között megosztva 2020-ig és azután. Technológiai
fejlesztéseket és innovációs együttműködést, a bevált megoldások elterjesztését.
Egy teljesíthető és hiteles célszám*
Vitatott, mennyire kell megpróbálni visszaszorítani a globális felmelegedést. A célszám elvileg 2
Celius fok, de a francia kormány 1,5 Celsius fokot szeretne. A sérülékeny országokat képviselő
fórum szintén 1,5 Celsius fokos célszámot javasolt.
Az IDDRI képviselője, Michel Colombier szerint ez hiba lenne. – Ha másfél Celius fokban
állapodnánka meg, azzal sok országot teljesíthetetlen feladat elé állítanánk. Ehhez majdhogynem a
lélegzéssel is fel kellene hagyni. A +2 már most is egyfajta politikai jelkép, amely arra kényszeríti
az országokat, hogy különböző kibocsátási forgatókönyveket készítsenek. És két fok óriási
előrelépés lenne.
Merjünk nagyot álmodni
Céline Ramstein szerint egy jó megállapodás úgy felgyorsíthatná az eseményeket, hogy a világ
vezetői öt év múlva még ambíciózusabb vállalásokat tehetnének.
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a nemzeti klímavédelmi célszámokat időről időre felül
kellene vizsgálni azért, hogy adott esetben emelni lehessen a célszámokat. Ehhez szükséges lenne
egy olyan rendszer, amellyel követni lehetne, hogy áll a célok megvalósulása.
A klímavédelem nem csak a kormányok feladata
Anthony Hobley a Carbon Tracker Initiative-től úgy véli, a megállapodásba azt is bele kell
kalkulálni, hogy nem csak a kormányokon múlik a célszámok teljesítése, hanem azon is, hogy a
klímasemleges technológiák elérnek-e egy olyan kritikus tömeget és hatékonyságot, amikor a
magánszektornak jobban megéri tiszta energiába fektetni.
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint az energia-szektornak kulcsszerepe lesz, ha valóban
csökkenteni akarjuk az üvegházi gázkibocsátást. Bár az országok nagyjából egyetértenek aban,
hogy ideje cselekedni, nekünk biztosítani kell, hogy a vállalásokat be is tartsák. Ehhez szükséges
az energiahatékonyság fejlesztése, a szén-erőművek visszaszorítása, 270 milliárd dollárról 4000
milliárdra kel növelni a zöld technológiákba áramló befektetéseket, ki kell vezetni a fosszilis
üzemanyagok állami szubvencióját 2030-ig, valamint a metánkibocsátást is érezhetően
csökkenteni kell.
Olaj- és Gáz Klímakezdeményezés közleményében jelezte, hogy nem lesz egyszerű egyeztetni a
növekvő ergetikai keresletet a kibocsátás csökkentésével. Abban reménykedünk, hogy COP21 egy
progresszív útvonalat tud kijelölni számunkra a klímaváltozás kezelésére.
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Napirenden az egységes légiutas-adatbázis
- A párizsi merényletek után ismét napirendre került egy európai utas-adatbázis (PNR)
létrehozása. Miről van szó, és ez mennyiben segítené a terrorizmus elleni harcot?
Válaszol Jenny Raflik-Grenouilleau történész, a Cergy-Pontoise Egyetem előadója.
- A PNR a Passenger Name Record rövidítése: ez egy adatbázis lenne a légiutasok nevével. Már sok
éve ott hever ez a téma az európai döntéshozók asztalán.
Főként az Európai Parlament ellenzi ezt, a képviselők (főleg a liberálisok, a zöldek és a radikális
baloldaliak) nem támogatják, a személyes adatok és a szabadságjogok védelmére hivatkozva.
Miről is van szó? Arról, hogy minden olyan repülőjárat utasainak adatait begyűjtenék, amely
európai uniós tagországból indul, vagy oda érkezik. Ezeket az információkat össze lehetne vetni
azokkal az adatbázisokkal, amelyeket a szervezett bűnözés, illetve a terrorizmus elleni harc
érdekében hoztak létre.
Olyan információkról van szó, mint az utasok neve, címe, banki adatai, sőt olyan személyes adatról
is, mint az, hogy milyen menüt rendelt a fedélzeten.
Ez a fajta fájl már létezik. Az EU-tagállamok csaknem felében már van PNR, de csak országos
szintű. A gond az, hogy ezek az adatbázisok nem kapcsolódnak egymáshoz.
Arra lenne szükség, hogy az európaiak cseréljék ki információikat a világ többi országával, főleg az
Egyesült Államokkal. Kétséges azonban, hogy készek-e ilyen messzire elmenni.
Továbbá meg kell vizsgálni, hogy bizonyos begyűjtött adatok mennyire fontosak, például az utasok
által rendelt fedélzeti menü. Egy terrorista, aki el akar rejtőzni, bármit mondhat a rendelésre. Ami
a neveket és a címeket illeti, ha hamis papírokkal utazik, akkor nem lehet elfogni.
Készek vagyunk-e arra, hogy ellenőrizzük az utasok biometrikus adatait, hogy hatékonyabbá
tegyük a biztonsági intézkedéseket? Ez ügyben is komoly kétségeink lehetnek.
Végül az is fontos kérdés, hogy meddig tároljuk az adatokat, ma 5 éves megőrzésről van szó. A
projekt ellenzői úgy vélik, hogy ez túl hosszú. Ugyanakkor túl rövidnek is tarthatjuk, hiszen a
terrorizmus elleni harcban olyan alvósejtekkel van dolgunk, amelyek évekig is várhatnak, mielőtt
működésbe lépnek.
Tagadhatatlan, hogy ez az adatbázis segítené a titkosszolgálatok munkáját. De nem kell tőle
csodát várni, azt, hogy mindenre megoldás.
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Rabszolgák dolgoztak a Nestlé-nek
Precedenst teremthet, hogy a Nestlé beismerte a rabszolgamunkát – vélik emberi jogi szervezetek.
A svájci élelmiszergyártó közölte, hogy a thaiföldi beszállítói rabszolgaként dolgoztatják
munkásaikat. Azóta már kidolgozott egy akciótervet, hogy többé ne kerüljenek ilyen helyzetbe.
Thaiföld a világ harmadik legnagyobb tenger gyümölcsei exportőre. A Nestlé is a dél-kelet ázsiai
országból szerzi be alapanyagait. Egy éve kérte fel a Verité rabszolga- és gyermekmunka
felszámolásával foglalkozó szervezetet, hogy nyomozzon a thaiföldi beszállítóinál. A genfi céget
számos kritika érte, miután több cikk és hír is megjelent a munkakörülményekről. Az amerikai

Hagens Berman ügyvédi iroda két pert indított a Nestlé ellen. Az egyiket azért, mert az
állateledelekhez felhasznált halat rabszolgák halásszák Thaiföldön, a másikat pedig azért, mert az
Elefántcsontpartól importált kakaóbabot gyermekmunkásokat alkalmazó vállalattól rendelik.
A Verité kiderítette, hogy a thaiföldi munkások egy részét eladták és erőszakkal kényszerítik a
veszélyes, gyakran halállal végződő fizikai munkára. Egy név nélkül nyilatkozó mianmari halász azt
mondta, a háló sokszor annyira nehéz, hogy visszahúzza a halászokat, be a tengerbe, majd a víz
elnyeli őket, ám ezeket az eseteket nem jelentik. Egy másik halász pedig arra panaszkodott, hogy
a fizetése éppen csak a túlélésre elég.
Civil szervezetek szerint a Nestlé beismerése segíthet, hogy a thaiföldi kormány fellépjen a
gyermek- és rabszolgamunka ellen.
Az Európai Unió már korábban megfenyegette Thaiföldet, ha nem tesz semmit a rabszolgamunka
és az illegális halászat felszámolásáért, importtilalmat vezet be a tengeri alapanyagaira.
A Tesco is reagált az esetre, szerinte a legtöbb nagy áruházlánc rendel olyan ázsiai és afrikai
beszállítóktól, akik rabszolgákat alkalmaznak.
Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete szerint 21 millió embert kényszeríthetnek
rabszolgamunkára világszerte, ami évente 150 milliárd dollárnyi illegális nyereséghez juttat számos
mezőgazdasági, halászati, bányászati és építőipari vállalkozást.
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Minden negyedik gyermek nehéz körülmények között él az EU-ban
Minden negyedik gyermeket fenyeget a szegénység és a társadalmi kirekesztés ma
Európában a statisztikák szerint, gyermekkori nehézségeik pedig egész életükre
kihatással vannak. A november 24-i, keddi strasbourgi plenáris ülésen a Parlament 569
szavazattal, 77 ellenszavazattal, 49 tartózkodás mellett állásfoglalást fogadott el,
amelyben felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek konkrét lépéseket a
gyermekszegénység csökkentéséért.

Gyermekszegénység az EU-ban
Az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezménye kimondja, hogy minden gyermeknek joga van
többek között a megfelelő oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz és étkezéshez. Ennek ellenére
Európában ez sajnos nem valósul meg.
Az Eurostat statisztikái szerint a tavalyi évben mintegy 26 millió gyermeket fenyegetett a
szegénység, vagy a társadalmi kirekesztés Európában. Ez az Unió 28 tagállamában a gyermekek
27,7 százalékát jelenti.
Bár az arányok nagyon eltérőek, minden tagállamban élnek gyermekek nehéz körülmények között.
Romániában a gyermekek 51 százalékát, Bulgáriában pedig 45,2 százalékát fenyegeti a
szegénység. Magyarországon ez az arány 41,4 százalék, így az ország a harmadik az uniós
tagállamok között. Dániában, Svédországban és Finnországban a legalacsonyabb a
gyermekszegénység kockázata.

A gyermekek alultápláltsága szintén nagy probléma az EU-ban. Az UNICEF kimutatása szerint
Észtországban, Görögországban és Olaszországban 2008 óta kétszeresére nőtt azoknak a
gyerekeknek a száma, akik két egymást követő napon nem ettek húst vagy halat.
A gyermekszegénységet számos tényező befolyásolja
A szegénység nem csak a pénz hiányát jelenti. Amellett, hogy nincs elegendő forrás a gyermekek
étkezésének, lakhatásának és öltöztetésének fedezésére, a szegénység társadalmi
kirekesztettséggel, az oktatás és a megfelelő egészségügyi ellátás hiányával is járhat. A
statisztikák azt is kimutatták, hogy az elvált szülők, főként az egyedülálló anyák gyermekei
számára jóval nagyobb a kockázat.
A Parlament szerepe
Az EP-képviselők a november 24-i, keddi plenáris ülésen állásfoglalást fogadtak el, amely arra
ösztönözné a tagállamokat, hogy prioritásként kezeljék a gyermekszegénység felszámolását. Az
állásfoglalásban a Parlament többek között azt javasolja, hogy a tagállamok biztosítsanak
valamennyi gyermek számára minden életkorban hozzáférést az ingyenes és minőségi
közoktatáshoz.
Inês Cristina Zuber (baloldali, portugál) jelentéstevő elmondta: „A megszorító intézkedések miatt
fajult idáig a helyzet és egyre rosszabb lesz”. Az EP-képviselő szerint a tagállamoknak biztosítaniuk
kell az oktatáshoz, valamint az egészségügyi- és szociális ellátáshoz való hozzáférést a gyermekek
és családjuk számára. Inês Cristina Zuber úgy gondolja, hogy emellett a tagállamoknak megoldást
kell találniuk a munkanélküliség felszámolására és gondoskodniuk kell a megfelelő étkeztetésről és
lakhatásról is.
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Támogatási vizsgálat Paks ügyében
Mélyreható állami támogatási vizsgálatot indított hétfőn az Európai Bizottság a paksi
atomerőmű két új reaktorának építéséhez Magyarország által nyújtott finanszírozás
ügyében. Brüsszelnek kétségei vannak afelől, hogy a beruházás csakugyan piaci
feltételek mellett történik.
Az Európai Bizottság hétfőn úgy döntött, hogy mélyreható állami támogatási vizsgálatot indít a
tervezett paksi atomerőmű-beruházáshoz Magyarország által nyújtott finanszírozás ügyében. A
vizsgálat elindításának oka, hogy Brüsszelnek kételyei vannak afelől, hogy a beruházás csakugyan
piaci feltételek mellett történik, ahogy azt a magyar kormány állítja.
A testület közleménye szerint azt fogja értékelni, hogy egy magánberuházó is hasonló feltételek
mellett finanszírozta volna-e a projektet, illetve hogy Magyarország beruházása állami
támogatásnak minősül-e. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a projekt állami támogatást
tartalmaz, a Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy az a tervezett formában versenytorzuláshoz
vezethet-e a magyar energiapiacon.
„Tekintettel a paksi projekt nagyságrendjére és jelentőségére, a Bizottságnak körültekintően
értékelnie kell, hogy a magyar beruházást ténylegesen piaci feltételek mellett valósítják meg, vagy
az állami támogatást tartalmaz. Ennek megállapítása összetett elemzést igényel. Úgy gondolom,
fontos, hogy az érdekelt felek is benyújthassák észrevételeiket” – nyilatkozta a versenypolitikáért
felelős uniós biztos, Margrethe Vestager.
A Bizottság közleményében emlékeztet rá, hogy a magyar hatóságok 2015 májusában bejelentést
tettek a paksi atomerőmű területén létesítendő két új atomreaktor építésére irányuló tervezett

beruházásról. Ebben a szakaszban a Bizottságnak kétségei merültek fel afelől, hogy a szóban forgó
beruházás csakugyan piaci feltételek mellett történik, mint ahogyan azt Magyarország állítja.
Ezért a Bizottság részletesen értékelni fogja a két reaktor építésére, üzemeltetésére és
leszerelésére vonatkozó üzleti esettanulmányt az elfogadott ügyleti feltételek alapján, valamint az
uniós energiapiac előrejelzéseinek figyelembevételével.
Amennyiben az értékelés azt mutatja ki, hogy a beruházás állami támogatást tartalmaz, a
Bizottságnak azt kell biztosítania, hogy a projekt nem eredményez versenytorzulást a magyar
energiapiacon vagy más indokolatlan torzulást az egységes piacon.
Ahhoz, hogy egy támogatási intézkedés az uniós szabályokkal összeegyeztethetőnek minősüljön, a
testület szerint az is szükséges, hogy az adott intézkedés a kitűzött céllal arányos legyen és egy
tényleges piaci hiányosság orvosolására irányuljon. Ez utóbbi azt jelenti, hogy olyan feltételek
állnak fel, amelyek mellett a piaci erők önmagukban, állami támogatás nélkül nem képesek az
adott projekt megvalósítására. Végül a magyar beruházásnak megfelelő ellentételezéssel kell
járnia.
A részletes vizsgálat elindításával az érdekelt harmadik felek lehetőséget kapnak az intézkedéssel
kapcsolatos észrevételeik kifejtésére. A vizsgálat mindamellett nem befolyásolja az eljárás
kimenetelét.
Az EU-Szerződés értelmében a tagállamok szabadon dönthetnek energiamérlegükről. A Bizottság
feladata annak biztosítása, hogy amikor közpénzeket használnak fel vállalkozások támogatásához,
ez az egységes piacon belüli verseny fenntartására hivatott uniós állami támogatási szabályokkal
összhangban történjék.
Jávor: Paks egész finanszírozási koncepciója fejre állhat
A döntés a közbeszerzés elmulasztása miatt indított múlt heti kötelezettségszegési eljárással
együtt megrendítő ütést mérhet a paksi projektre – nyilatkozta hétfőn a Jávor Benedek, zöldpárti
EP-képviselő, aki ezek után nagyon valószínűtlennek tartja a tervezett beruházás eredeti feltételek
mellett történő kivitelezhetőségét.
Az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottságának alelnöke azt olvasta ki a közleményből,
hogy az Európai Bizottság erős az a meggyőződése, hogy a paksi projekt finanszírozása állami
támogatást feltételez. Így az az eldöntendő kérdés, hogy az adott feltételek mellett jóváhagyható-e
vagy sem a beruházás. Jávor szerint ahhoz, hogy Paks 2 megkapja versenyjogi szempontból a
jóváhagyást egy sor feltételnek meg kell felelnie.
Emlékeztetett rá, hogy a két tervezett reaktor 2000 MW-os kapacitása a jelenlegi magyar
áramfogyasztás nagyjából 40 százalékát teszi ki. „Ha ez a 40 százalékos rész mesterségesen
nyomott áron kerül a piacra, akkor azt szinte lehetetlen nem piactorzítónak minősíteni” – közölte.
Hozzá tette, hogy ha rá kell terhelni a tényleges költségeket az erőműre, akkor az teljesen
fenntarthatatlanná teheti a modellt.
A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bizottság csak egy sor feltétel teljesülése esetén
hagyhatja jóvá az állami támogatást. Ezek egyike az, hogy a projekt megvalósítása összhangban
legyen az uniós közbeszerzési szabályokkal. Miután a Bizottság éppen ennek megsértése miatt
indított a múlt héten kötelezettségszegési eljárást, így ez nehezítő és késleltető körülményként
hathat a beruházás állami támogatási vonatkozásainak tisztázása során.
Jávor Benedek szerint a hétfői bizottsági döntés elsődleges következménye az lesz, hogy
hosszadalmas vizsgálat veszi kezdetét. És amennyiben ez megerősíti az állami támogatásra
vonatkozó feltételezést, akkor nem lehet egyből jóváhagyni. „Mindennek pedig az lehet az
eredménye, hogy a projekt egész finanszírozási koncepciója fejre állhat” – fejtette ki a magyar
zöldpárti képviselő.
Jávor – aki a paksi beruházás ügyében több levelet és beadványt is intézett a Bizottsághoz – arra
is felhívta a figyelmet, hogy az uniós engedélyeztetési eljárások szempontjából most már három
„sebből vérzik” a paksi beruházás: a közbeszerzési, az állami támogatási és a titkosítási
(átláthatósági) vonalon. Az utóbbira vonatkozó beadványát a környezetvédelmi főigazgatóság
vizsgálja.
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Közel 100 millió euró a magyar ivóvíz minőségének javítására
Az Európai Bizottság csütörtökön elfogadta a 129,8 millió euró értékű, „Békés megyei
ivóvízminőség-javító program” elnevezésű nagyprojektet, amelyhez a kohéziós alap 98,2
millió euró hozzájárulást nyújt.
Több mint 98 millió euró uniós támogatás odaítéléséről hozott döntést csütörtökön az Európai
Bizottság az ívóvíz minőségének javítására Magyarországon.
A beruházás az ivóvíz minőségének javítását célozza 66 Békés megyei településen mintegy 300
ezer lakos számára.
„Kívánom, hogy több ilyen projekt lásson napvilágot; ezek a példák arra, hogy a regionális politika
kézzelfogható módon járul hozzá az emberek mindennapi életminőségének javításához » nyilatkozta Corina Cretu, a regionális politikáért felelős uniós biztos.
A projekt célja, hogy a Békés megyei települések ivóvizének minősége megfeleljen az ivóvízről
szóló irányelvben szereplő követelményeknek (98/83/EK tanácsi irányelv).
A regionális rendszer nyolc vízbázisra épül majd. A már létező négy telepet (Lőkösháza-Kevermes,
Medgyesbodzás, Csanádapáca és Újkígyós) újjáépítik vagy fejlesztik, és két új
termelőtelep/vízbázis (Kunágota és Kaszaper) biztosít majd nyersvízellátást.
A program során nyolc kutat fognak újjáépíteni vagy rehabilitálni, 26 új kutat üzemelnek majd be,
és négy kutat fognak leszerelni. A projekt befejezése után 78 kút fog működni. 396 km új
vízhálózat megépítésére kerül sor; 422 új háztartást kötnek be a rendszerbe, és 8327 háztartás
esetében újjáépítik a már meglévő bekötést.
„Nagyprojektről” van szó, amelynek összköltsége meghaladja az 50 millió eurót, ezért az Európai
Bizottság határozatára volt szükség a megvalósításához, míg más típusú projektek jóváhagyása
nemzeti vagy regionális szinten történik.
A projekt társfinanszírozására vonatkozó határozat a 2007–2013-as programozási időszakhoz
tartozik.
Magyarország számára a kohéziós politika keretében a 2007–2013-as időszakban mintegy 25,3
milliárd eurót, a 2014–2020-as időszakra 21,9 milliárd eurót különítettek el.
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Huszadik helyezés a közlekedési eredménytáblán
A meglehetősen szerény 20-ik helyre rangsorolta Magyarországot 29 kategóriát
figyelembe vevő 2015 évi eredménytáblájában az Európai Bizottság. Hazánk öt területen
verekedte be magát a legjobban teljesítő öt tagállam közé és hét területen végzett az
utolsó öt között.
Idén sorrendben másodszor készítette el a tagállamok közlekedési szektorban nyújtott
teljesítményéről szóló eredménytábláját az Európai Bizottság. A tagállamok teljesítményét a
közlekedés 29 alterületén górcső alá vevő, lényegében a szektor teljes spektrumát lefedő
eredménytáblán Magyarország a 20-ik helyet foglalja el -2-es « osztályzattal ».

A -2-es eredmény úgy jött ki, hogy hazánk a vizsgált 29 terület közül ötben végzett az öt
legjobban teljesítő tagállam között, 7 esetben viszont be kellett érnie az utolsó öt hely
valamelyikével az EU-ban. A kettő különbsége lett a végleges osztályzat.
Összehasonlításképpen : az uniós rangsor élén szereplő Hollandia 16 pontot gyűjtött össze úgy,
hogy 16-szor került be a közvetlen élmezőnybe és csak egy ízben végzett a sereghajtók között.
A felmérés négy fő szempont alapján osztályozta és rangsorolta az EU tagjait. Ezek a következők :
belső piac (piacnyitás, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások száma stb.) ; beruházások
és infrastruktúra (a különböző közlekedési módok infrastruktúrájának minősége, vagy a TENprojektek végrehajtásának állása) ; energiaunió és innováció (a megújulók részaránya az
üzemanyagfogyasztásban, a vezetők által közlekedési dugókban töltött idő hossza stb) ; emberek
(a közúti és vasúti közlekedés biztonsága, a szektorban foglalkoztatott nők részaránya és a
fogyasztók elégedettsége a közlekedési szolgáltatások minőségével).
Hollandiát Svédország (10 pont), Finnország (9 pont), Nagy-Britannia (8 pont), Dánia (7) és
Németország (5 pont) követi a listán. Negatív pontszámmal 11 tagállam rendelkezik, köztük a -1
pontos Belgium is. Magyarországnál is gyengébben teljesített Csehország, Ciprus, Bulgária,
Horvátország, Olaszország, Görögország, Lengyelország (-11 pont) és Románia (-12 pont).
Hazánk a teljesség igénye nélkül a következő területeken teljesített gyengén : a belföldi és
tengervízi hajózás területén indult kötelezettségszegési eljárások száma, a közlekedéssel
összefüggő irányelvek nemzeti jogba történő átültetése, a légiközlekedési infrastruktúra
színvonala, az export és import tengeren történő lebonyolításának hosszú időtartama, a fogyasztók
elégedettsége a légi és a városi közlekedési szolgáltatásokkal, az alternatív üzemanyagokat
felhasználó új járművek száma.
Jól állunk ezzel szemben az uniós közúti, vasúti és légiközlekedési szabályok megsértése miatt
indult kötelezettségszegési eljárások számát illetően. A négy fő szempont közül lényegében az
elsőnél, a belső piaci szabályok esetében kerültünk gyakran többedmagunkkal az első öt közé.
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Beruházások leállításáról döntött a Volkswagen, a botrány elért a
Boschig
Kiadáscsökkentésről döntött a Volkswagen felügyelőbizottsága pénteki ülésén. A korábban
tervezett beruházási kiadásokat 8 százalékkal megvágták, így 2016-ban a tervezett 13 milliárd
euró helyett csak 12 milliárdot fog költeni a társaság.
Európa legnagyobb autógyártója a válság kirobbanása, 2009 óta most először kényszerül ilyen
döntés meghozatalára.
A Volkswagen vezérigazgatója, Matthias Muller a döntés után azt mondta, hogy a kiadáscsökkentés
ellenére a jövőbemutató fejlesztésektől nem vonják el a forrásokat, ahogy mondta éppen
ellenkezőleg, most sokkal inkább azokra fókuszálnak.
Elemzők szerint a káros anyag kibocsátási botrány a Volkswagennek számára csaknem 40 milliárd
euróba fog kerülni. Csak az amerikai kártalanítás 1000 dollárjába és 3 év ingyenes asszisztencia
szolgáltatásba került a cégnek ügyfelenként. Az európai országokban nem terveznek hasonló
kártalanítást.
Adam Chester, Lloyds Bank elemzője azt mondja, a Volkswagen a német ipar egyik meghatározó
szereplője. A legjobb időszakaiban a teljes német ipar bevételeinek csaknem 20 százalékát a

Volkswagen termelte meg. A cégcsoport világszerte csaknem 600 ezer embernek ad munkát. A
Német autóipar 770 ezer munkavállalója közül minden harmadik a csoporthoz tartozik. Vagyis a
társaság gondjai Németország gondjai is egyben.
Közben kiderült, hogy az amerikai hatóságok vizsgálják a Volkswagen beszállítóját, a Boscht is a
kibocsátási ügyben.
A szövetségi ügyészség és az amerikai igazságügyi minisztérium azt vizsgálják, hogy a Bosch vajon
tudott-e illetve részt vett-e a Volkswagen évekig művelt csalássorozatában.
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Bioélelmiszerek vs. hagyományos termékek
A bioélelmiszerek és egészségre gyakorolt hatásuk volt a témája az EP tudományos
kérdésekkel foglalkozó osztálya (STOA) által szervezett workshopnak, amelyen EPképviselők és szakértők is felszólaltak. Habár még folynak a bioélelmiszerek hatását
vizsgáló kutatások, abban sokan egyetértenek, hogy az úgynevezett bio életmód
kedvező hatással van az emberi szervezetre. A Twitteren végzett felmérésünkben a
válaszadók kétharmada mondta, hogy a bioélelmiszereket részesíti előnyben
vásárláskor.

Mi számít bioélelmiszernek?
A bio-, vagy más néven organikus élelmiszerek gyártása a fenntartható mezőgazdaság elvére épül.
Előállításuk során olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek nem szennyezik a környezetet, nem
károsak az emberi szervezetre, az állatok és a növények egészségére. Csak azokat a termékeket
lehet ökocímkével ellátni, amelyek 95%-ban organikus anyagokból készülnek.
Előkészítés alatt áll a bioélelmiszerek előállítására és címkézésére vonatkozó szabályozás,
amelynek során a Parlament a biogazdaságok személyes, helyszíni ellenőrzését sürgeti a csalások
elkerülése érdekében.
Workshop az EP-ben a bioélelmiszerekről
Momchil Nekov (szocialista, bolgár) EP-képviselő szerint „nagyobb figyelmet kéne szentelni a
bioélelmiszereknek, mivel remek befektetési lehetőség kínálnak”.
Abban egyetértés van a szakértők között, hogy a biogazdaságok kevésbé szennyezik a
környezetet, mint a hagyományosak. De milyen hatással vannak az emberi szervezetre? Erre a
kérdésre keresték a választ az EP-képviselők és szakértők az EP tudományos kérdésekkel
foglalkozó osztálya (STOA) által szervezett szerdai workshopon.
Habár még folynak a bioélelmiszerek hatását vizsgáló kutatások, abban a legtöbben egyetértenek,
hogy a biotermékeket fogyasztók alapvetően egészséges életmódot folytatnak.
Szakértők a bioélelmiszerek hatásáról
Bernhard Watzl német szakértő elmondta: „nincs bizonyíték arra, hogy a bioélelmiszerek
kedvezőbb hatással vannak az egészségre, mint a hagyományosak”. Ugyanakkor Axel Mie svéd és
Johannes Kahl holland szakértők szerint az úgynevezett bio életmódot folytatók sokkal
egészségesebben táplálkoznak, például több zöldséget, gyümölcsöt, magvakat és teljes kiőrlésű
gabonát fogyasztanak, mint a hagyományos élelmiszerek fogyasztói.

Ewa Rembiałkowska lengyel szakértő szerint azonban az organikus tápanyagok fogyasztása
egyértelműen pozitív, hiszen jelentős különbséget lehet kimutatni a bioélelmiszereket, illetve a
hagyományos termékeket fogyasztó állatok hormon- és immunrendszere között.
Ewa Rembiałkowska szerint „kutatások bizonyítják, hogy ha dönthetnek, a patkányok inkább
választják a bioélelmiszereket, mint a hagyományosakat”. A szakember szerint az állatokkal
végzett kutatások szerint az organikus tápanyagokat fogyasztók esetében alacsonyabb a halálozási
ráta születéskor, immunrendszerük pedig gyorsabban reagál a külső hatásokra.

Brüsszel, 2015. november 13.

Mit nevezünk új élelmiszernek?
- Az Európai Unió felülvizsgálja az új élelmiszerekkel kapcsolatos politikáját. Elmagyarázná nekem,
hogy mit nevezünk új élelmiszernek? Jelenleg miként szabályozzák ezt a területet?
A kérdésre Jean Pottier, a belgiumi SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement szakértője válaszol:
- Új élelmiszernek azt nevezzük, melynek emberi fogyasztás céljából történő felhasználása az Unió
területén 1997 előtt elhanyagolható volt. Ilyenek például a módosított molekulaszerkezetű
élelmiszerek, vagy olyan növények, állatok, adott esetben rovarok, melyek Európán kívüli
kontinensekről származnak.
Ezeket a termékeket Európában nem fogyasztották korábban, ezért még nem volt idő arra, hogy
elegendő tapasztalatot szerezzünk velük kapcsolatban. Következésképp a piaci bevezetésre szánt
új élelmiszerek egészségügyi kockázatáról az előzetesen elvégzett tudományos vizsgálat
eredményeinek birtokában a hatóságok alkotnak véleményt.
A szabályozás életbe lépése óta körülbelül száz új élelmiszert engedélyeztek. Ilyen például az
omega-3-ban gazdag chia mag is, amely Dél-Afrikából származik, de vannak új cukormolekulák és
koleszterincsökkentő fitoszterolok is. De ezek a fejlesztések vagy Európába importált új
élelmiszerek nemcsak táplálékok lehetnek. Technológiai újítást is tartalmazhatnak. Például
kifejlesztettek egy olyan rágógumit, amely nem ragad annyira, így könnyebb feltakarítani a
járdáról.
Az új élelmiszereket európai szinten szabályozzák, így engedélyük az egész Európai Unióban
érvényes.

Brüsszel, 2015. november 12.

Janus arcú az európai oktatás
Az iskolai alapkészségek minimális szintjét elérni képtelen tanulók aránya nő, a
hátrányos helyzetű diákok és a többiek teljesítménye közötti különbség pedig a
legjelentősebbek közé tartozik Európában – állapítja meg Magyarországgal kapcsolatban
az oktatás és a képzés helyzetéről készült éves bizottsági jelentés.
Az oktatás és a képzés helyzetéről készült éves jelentésében – amit csütörtökön mutatott be a
sajtónak Navracsics Tibor, az oktatásért, kultúráért és sportért felelős uniós biztos - az Európai

Bizottság aláhúzza, hogy az EU közelebb került az oktatási területre vonatkozó két, 2020-ig
elérendő fő célkitűzéséhez.
A korai iskolaelhagyók aránya uniós átlagban a 2012-ben mért 12,7 százalékról 2014-ben 11,1
százalékra csökkent, és így meglehetősen közel került a 2020-ra megcélzott maximum 10
százalékos értékhez.
A felsőfokú tanulmányaikat befejező diákok aránya pedig 37,9 százalékra nőtt (a 2011-es 34,8%ról), ami szintén nincs messze az EU által 2020-ra elérni kívánt 40 százalékos szinttől.
A 2014-es magyar számok a korai iskolaelhagyók arányát illetően 11,4 százalék (a 2020-as
nemzeti cél 10 százalék alatt van); a felsőfokú tanulmányaikat befejezők esetében pedig 34,1
százalék (itt legalább 34 százalék elérése a cél).
A Bizottság szerint a javuló mutatók ellenére rendkívül nagy különbségek mutatkoznak a
teljesítményekben a tagállamok között, illetve azokon belül is. Ami az oktatásért felelős biztos
szerint annak a jele, hogy a társadalmi különbségek nem tűnnek el: a hátrányos helyzetű fiatalok
esetében nagyobb a valószínűsége, hogy nem sajátítják el az alapképességeket vagy
végérvényesen kiesnek az oktatásból.
Egyetlen tagállamnak sem sikerült 15 százalék alá leszorítani a hátrányos helyzetű 15 éves korúak
körében az az alapkészségek tekintetében az alapszint alatt teljesítők arányát. Bulgáriában,
Cipruson, Romániában, Görögországban, Szlovákiában és Magyarországon pedig a hátrányos
helyzetű diákok több mint a fele nem képes megoldani a teljesen alapszintű matematikai
feladatokat.
A PISA-i rendszer mindhárom alapkészségét illetően lemaradásban van hazánk az uniós átlaghoz
és a 2020-as 15 százalékos célokhoz képest. A diákok közel 20 százaléka nem sajátította el 2014ben alapkészség-szinten az olvasást (EU-átlag 17,8%), 28,1 százaléka a matekot (EU-átlag
22,1%), 18 százalékuk pedig (EU-átlag 16,6%) az alapfokú tudományos ismereteket.
A Bizottság jelentése az olvasási, a számolási és a tudományos alapkészségek tekintetében
alulteljesítők növekvő arányát jelöli meg a magyar oktatási és képzési rendszer egyik fő
gyengeségeként. Továbbá a hátrányos helyzetű diákok számottevő lemaradását a mezőnytől, ami
a legjelentősebbek közé tartozik az EU-ban. Kihívásként említik még a hátrányos helyzetű
hallgatók, elsősorban a romák fokozottabb részvételét a fősodorba tartozó inkluzív oktatásban, és
a célzott tanítóképzésen keresztül nyújtott támogatás javítását. Arra is rámutat a jelentés, hogy a
szakiskolák nem vonzóak a fiatalok számára, magas az iskolaelhagyók száma, és az ilyen
intézmények nem kínálnak rugalmas karrierlehetőségeket.
További észrevétel, hogy még mindig sok diák pottyan ki a felsőoktatásból, és nagyon alacsony a
tanulásban résztvevő felnőttek aránya. Az oktatásra fordított állami kiadások GDP-hez viszonyított
aránya is a legalacsonyabbak közé tartozik az EU-ban. Ez a mutató 2013-ban 4,7 százalékon volt,
aminél csak Bulgária, Németország, Írország, Spanyolország, Olaszország és Románia költött GDPjének arányában kevesebbet.
A gazdasági válság alatt a tagállamok többsége csökkentette az oktatásra fordított közkiadásokat.
2011 és 2013 között három egymást követő évben vágtak a költségeken úgy, hogy a 2010-es
szinthez képest 3,2 százalékos volt a visszaesés. Az EU átlagában 2013-ban a közkiadásokon belül
10,3 százalék volt az oktatásra fordított kiadások részaránya. Magyarországon csak 9,5 százalék, a
2012-es 9,7 és a 2011-es 10,3 százalékos részarányhoz képest.
„Új módszereket kell találnunk a tagállamok arra való ösztönzésében, hogy többet és okosabban
invesztáljanak az oktatásba. A fejlődésben lévő emberekbe való pénzbefektetés nem kidobott pénz,
hanem a jövőbe való befektetés” – mutatott rá a magyar biztos.

Navracsics Tibor a menekültválság jelentette kihívásra is felhívta a figyelmet. Mert az elhelyezés,
élelmiszerek és egészségügyi ellátás mellett az Európába érkező gyermekek, a fiatalok, a diákok és
a családok társadalomba való beilleszkedését is elő kell mozdítani.
Ez a feladat is két teendőt helyez előtérbe az oktatási biztos szerint. Egyfelől az oktatásba való
beruházás ösztönzését, másfelől pedig a társadalmi befogadásnak az oktatások keresztül történő
előmozdítását.

Brüsszel, 2015. november 11.

Légi közlekedés: Új szabályok a biztonság és versenyképesség
érdekében

Európa legforgalmasabb repülőterei

A légi közlekedés az EU gazdaságának egyik fő hajtóereje, de annak érdekében, hogy az
ágazat megőrizze versenyképességét, fontos a vonatkozó szabályozás frissítése. A
Bizottság év végéig nyújtja be erre vonatkozó javaslatát, amelyhez a Parlament is
hozzájárul véleményével. Az EP-képviselők a november 11-i plenáris ülésen vitáztak és

szavaztak a kapcsolódó állásfoglalásukról. Infografikánkon az EU legforgalmasabb
repülőtereit mutatjuk be.

Egészen az 1990-es évekig rendkívül szigorú szabályok vonatkoztak az EU légi közlekedésére,
megnehezítve az ágazat fejlődését. Az akkor bevezetett reformok azonban könnyítettek a
kereskedelemre vonatkozó szabályokon, ösztönözték az új járatok indítását és új útvonalak
kialakítását, valamint jelentősen olcsóbbá tették a repülést.
Az ágazat ma 5,1 millió embert foglalkoztat és 365 milliárd euróval járul hozzá Európa GDP-jéhez.
Frissíteni kell a jelenlegi szabályozást
Az ágazat számos gazdasági és biztonsági kihívással néz szembe, mint például az olajárak
ingadozása, vagy a rendkívüli időjárási körülmények. Emellett újabb és újabb szolgáltatók lépnek
be a piacra és egyre növekszik a légi forgalom. Globálisan a légi közlekedés várhatóan mintegy 5
százalékkal növekszik majd évente 2030-ig.
Annak érdekében, hogy az európai légi közlekedés megőrizze versenyképességét és tartani tudja a
lépést az egyre növekvő nemzetközi versenyben, frissíteni kell az ágazatra vonatkozó szabályokat.
A Bizottság év végéig nyújtja be az úgynevezett légi közlekedési csomagra tett javaslatát, amely
kitér a polgári repülésre vonatkozó előírásokra, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség
mandátumára és várhatóan a drónok uniós szintű szabályozására is.
A Parlament szerepe
Az EP számos alkalommal jelezte, hogy felül kell vizsgálni az egyre változó és növekvő légi
közlekedési piac szabályait, hogy fenn lehessen tartani a biztonság jelenlegi szintjét. Az EPképviselők a november 11-i plenáris ülésen elfogadták kapcsolódó állásfoglalásukat.
A vitát élőben lehet követni honlapunkon is, infografikánkon pedig bemutatjuk az EU
legforgalmasabb repülőtereit.

Brüsszel, 2015. november 5.

Az EU-pénzek ritmusára ver a magyar gazdaság szíve
Átmeneti lassulás után a beruházások felfutásának köszönhetően 2017-től újra a gazdasági
növekedés felgyorsulását és a közpénzügyek folytatólagos javulását jósolja Magyarországon az
Európai Bizottság csütörtökön közzétett őszi gazdasági előrejelzése.
Az EU-tól kapott fejlesztési források ütemezéséhez látszik igazodni a magyar gazdaság
növekedése. Ezt a stabil trendet tükrözi vissza az Európai Bizottság csütörtökön közzétett őszi
gazdasági előrejelzése, amely az uniós források szerényebb abszorpciójával összefüggő átmeneti
megtorpanás után 2017-től kezdve újra a növekedés felgyorsulását várja, ahogy a bővebben
csordogáló uniós felzárkóztatási alapok hatására ismételten felfutnak majd a beruházások.
A Bizottság úgy látja, hogy a kiugróan dinamikus 2014-es 3,7 százalékos reál GDP-növekedés után
kiegyensúlyozottabb növekedési pályára áll a magyar gazdaság. 2015-ben a GDP 2,9 százalékára,
2016-ban pedig 2,2 százalékára lassulhat le a növekedés. A megtorpanás azonban csak
átmenetinek ígérkezik, mert a 2014 és 2020 közötti uniós források fokozott felhasználásával

párhuzamosan 2017-re már 2,5 százalékra pöröghet fel a növekedés, legalábbis a 2015 őszén
rendelkezésre álló információk alapján ezt prognosztizálja Brüsszel.
A gazdaság kiegyensúlyozott növekedésében fontos szerepet játszhat, hogy az a belső fogyasztás
(a lakosság által elkölthető jövedelem nő) és az export egyidejű bővülésén alapul majd a Bizottság
meglátása szerint. A folyó fizetési mérleg többlete is tovább nőhet a külvilággal szembeni pozitív
kereskedelmi egyenlegnek köszönhetően.
A munkanélküliség szintje tovább közelít majd a 6 százalékhoz, bár 2017-ben valószínűleg még
nem éri el azt (6,2% áll az előrejelzésben).
2015-ben nulla százalékhoz közeli infláció várható, amely ugyanakkor 2016-ra 1,9 százalékra,
2017-re pedig 2,5 százalékra gyorsulhat fel. Az olajárak csökkenése miatt azonban ez alacsonyabb
szám, mint az előző tavaszi előrejelzés.
Ami a növekedési prognózist övező kockázatokat illeti, a Bizottság szerint a Volkswagent sújtó
válság hosszabb távon negatívan érintheti a magyar termelést. A kínai gazdaság és más feltörekvő
gazdaságok lelassulásának pedig közvetve a német növekedésen keresztül ugyancsak negatív
begyűrűző hatásai lehetnek. Az agrárium teljesítménye is a növekedést lefelé húzó kockázati
tényezők közé tartozik idén.
„A menekülthullám érdemben nem befolyásolja az ország makrogazdasági kilátásait” – húzza alá
prognózisában a Bizottság. Mindent egybeevetve Brüsszel a növekedési előrejelzésre nézve inkább
negatív kockázatokat lát.
Az államháztartás hiánya a 2014-es 2,5 százalékról idén a GDP 2,3 százalékára csökkenhet. A
Bizottság a lassan csökkenő trend folytatására számít jövőre 2,1, 2017-ben pedig 2 százalékos
deficittel.
Ami 2015-öt illeti, a költségvetési kilátások elsősorban a számottevő adóbevételeknek és a
csökkenő kamatfizetési terheknek köszönhetően javultak. A kedvező folyamatokat csak részben
ellensúlyozzák a többek között a menekültválság kezelésére fordított többletkiadások és a
Bizottság által felfüggesztett két szektorspecifikus adó és díj kiesése a bevételi oldalon.
A hiányra vonatkozó előrejelzéseket negatív irányba módosíthatja az, ha a függőben lévő pénzügyi
korrekciókkal összefüggésben az uniós pénzből finanszírozott projektek nettó költsége magasabb
lesz, mint azt 2015-re és 2016-ra tervezték. Az egészségügy és a közoktatás működésére szánt
feszes költségvetési keret is jelentős végrehajtási kockázatokat hordoz a testület meglátása
szerint. Másfelől az állami tulajdonban lévő földek eladásából származó bevételek meghaladhatják
a 2016-ra tervezett bevételeket.
A 2016-os átmeneti 0,25 százalékpontos növekedés dacára az államháztartás strukturális hiánya
nagyjából-egészében 2,5 százalékos szint körül stabilizálódhat az előrejelzés szerint a három éves
időhorizonton.
A GDP-hez mért államadósság szintje mindössze 0,4 százalékponttal 76,2 százalékról 75,8
százalékpontra csökkenhet 2015-ben, főleg az uniós alapok abszorpciójában várható csúszások
miatt. Az adósságcsökkentés üteme ezt követően felgyorsulhat, és 72,6 százalékra húzódhat vissza
2017-ben – jósolja őszi előrejelzésében a Bizottság.

Brüsszel, 2015. november 5.

Nem állunk hadilábon a megújuló cél teljesítésével

Ha a 2013-as adatok hagyhattak is némi kétséget efelől, a 2014-es adatok már azt valószínűsítik,
hogy nem ütközik Magyarország számára különösebb nehézségbe a megújuló energiák
részarányára vonatkozó 2020-as nemzeti cél elérése.
Az Európai Bizottság környezetvédelmi háttérintézményének jelentése szerint Magyarország 2014ben jó úton haladt a megújuló energiaforrások részarányára vonatkozó 2020-as nemzeti cél
elérése felé.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EKÜ) októberben tett közzé egy tanulmányt a 2020-as
klíma- és energiapolitikai célok teljesítésének állásáról, és ebben az állt, hogy hazánkban 2014-ben
11,1 százalékra nőtt a megújulók részaránya. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 6 évvel a határidő
előtt már csak alig több mint 3 százalékpontos volt az elmaradás a 14,65 százalékos nemzeti
céltól.
Az ügynökség statisztikája sokkal kedvezőbb képet mutat, mint az energia uniós projekt
aktualizálásáról szóló bizottsági közlemény tervezete, amit szerdán ismertettünk. Ebben még a
2013-as adatok 9,8 százalékos magyar részeredményt mutattak, és a Bizottság kiemelte, hogy
Magyarország és Lengyelország esetében nem lehet biztosra venni a nemzeti célok határidőre
történő teljesítését.
A testület háttérintézménye viszont a 2014-es adatok alapján úgy vélte, hogy 13 tagállam – köztük
Magyarország – jó úton halad afelé, hogy mind a három nemzeti klíma- és energiapolitikai célt
elérje

Brüsszel, 2015. november 4.

Húsipari csalásokra figyelmeztetnek a civilek
Gyakran megtévesztik Európában a hústermékek vásárlóit – állítja egy civil szervezet.
A szupermarketekben sokszor előfordul, hogy a csomagolás másfajta húst tartalmaz, mint ami a
cimkén szerepel.
Az Európai Fogyasztók Szervezete hét uniós országban végzett próbavásárlásokat.
Kiderült, gyakran baj volt a termék elnevezésével, a cimkézéssel és az illegális adalékanyagok
használatával is.
- Belgiumban például amerikai filé néven árulnak egy terméket, amelyről a vásárló azt hiheti, hogy
marhahús. De valójában disznóból készült. Ez elfogadhatatlan – mondta a szervezet igazgatója,
Monique Goyens.
A teszt készítői kiemelik, a fogyasztóknak is többet kell tenniük a saját jogaik érvényesítéséért.
- Vásárlóként el kell olvasnunk a cimkét és tisztában kell lennünk azzal, hogy sok trükköt
használnak a termelők, hogy megtévesszék a fogyasztókat. Átadjuk az eredményeket az Európai
Bizottságnak. A szervezetünknek olyan szerepe van, mint egy megafonnak. A problémára uniós
szinten kell megoldást találni – mondta a szervezet szakértője, Camille Perrin.
A jelentés szerint a húsipari csalások terjedéséhez a gazdasági válság is hozzájárult, mert sokan a
legolcsóbb terméket keresik.

Brüsszel, 2015. október 30.

Brüsszelben tüntettek magyar méhészek is a kínai méz miatt
A hamisított kínai méz betiltását követelték magyar, szlovák és szlovén méhészek
Brüsszelben. A több tucatnyi tüntető az Európai Bizottságot arra kérte, vizsgálják meg áthatóan a
piacon lévő termékeket.
- Nem példa nélküli, hogy a kínai mézet tiltják, mi is ezt követeljük. Nagyon sok ország már
betiltotta az importját. Azért követeljük ezt, mert nem valódi méz, tehát csalással jutnak jogtalan
előnyhöz a kínai exportőrök – mondta a tüntetés egyik szervezője, Takács Ferenc.
Azt is kifogásolják, hogy a méz cimkéjén ma nem kell feltüntetni azt, ha Kínában készítették a
terméket.
- Ma jelenleg az Európai Unió szabályai megengedik azt, hogy a kevert mézek esetében ne legyen
a konkrét ország feltüntetve és a keverési arány sem. Azaz extra esetben egyetlen egy csepp uniós
méz és az összes többi akár dél-amerikai GMO-szennyezett, akár egy kínai problémás mézzel
összekeverve tökéletesen meg van vezetve az európai uniós fogyasztó – mondta Fekete József, a
Országos Magyar Méhészeti Egyesület általános elnökhelyettese.
A termelők szerint hetente száz kamionnyi kínai méz jön be az Európai Unióba jelöletlenül.
Ezért dömpingellenes eljárást is kezdeményeznek Brüsszelben.

Brüsszel, 2015. október 29.

Húsveszély! – Mire alapozza állításait a WHO?
„Rákkkeltőek a feldolgozott hústermékek, és valószínűleg a vörös hús is.” Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) friss jelentése nagy vihart kavart. Megkérdeztük a Zürichi Egyetem
rákkutató-járványtani professzorát, Sabine Rohrmannt, milyen tények támasztják alá ezt az
állítást.
- A feldolgozott hústermékek, akárcsak a vörös húsok sok vasat tartalmaznak. A vas fontos
nyomelem, de ha sok van belőle az emberi szervezetben, akkor megsérülhet a DNS. Ez a lényeg.
Ez a helyzet a vörös húsok és a feldolgozott hústermékek esetében is. A feldolgozás során például
nitrites pácsót kevernek a termékbe. Az ún. N-nitrozo-vegyületek, különösen vassal kombinálva,
szintén károsíthatják a DNS-t – magyarázta Rohrmann professzor.
A WHO szerint számos járványtani tanulmány alátámasztja azt a megálapítást, hogy napi 50
gramm feldolgozott hús fogyasztása 18 százalékkal növeli a végbélrák kialakulásának kockázatát.
Most akkor ne együnk többé vörös húst?
- Természetesen nem mindenkinél fejlődik ki végbélrák, aki kolbászos kenyéren él, ahogy nem
minden dohányos lesz tüdőrákos. Ugyanakkor azt látjuk, hogy azoknál, akik napi szinten
fogyasztanak ilyen termékeket, magasabb a végbélrák kialakulásának kockázata – mondta a
professzornő.
Annak ellenére, hogy alacsonyabb a rák kockázata, mint a dohányzás esetében, egyérteműen
kimutatható az összefüggés.

Brüsszel, 2015. október 29.

Dróntechnológia: fő a biztonság
A pilóta nélküli légi járművek, a drónok biztonságos használatáról szóló jelentést
fogadtak el az EP-képviselők a csütörtöki plenáris ülésen.
Új szabályozásra van szükség a drónok használatának fellendítéséért Európában, de ez a
szabályozás nem lehet aránytalanul szigorú, amely elriaszthatja a befektetőket. Interjúnkban
Jacqueline Foster (konzervatív-reformer, brit) témafelelőst kérdeztük a technológiai változásokról,
a kapcsolódó képzésekről és a felmerülő biztonsági, adatvédelmi kérdésekről.
„Az utóbbi tizenöt évben kereskedelmi szempontból hatalmas növekedést láttunk az iparban.
Polgári drónokat használnak a növények ellenőrzésére a földeken, humanitárius katasztrófákat
vizsgálnak és erdőtüzeket, ellenőrzik a vasútvonalakat, használják a filmiparban" - mondta
Jacqueline Foster (konzervatív-reformer, brit) témafelelős.
Az EP-képviselő szerint fontos, hogy megfelelő pilótaképzés legyen. Az adatvédelem kapcsán
emlékeztetett, hogy már létezik a területet lefedő nemzeti és uniós szintű szabályozás. „Nem látom
szükségét újabb szabályok bevezetésének ezen a téren" - mondta.
Jacqueline Foster szerint a legfontosabb a drónok biztonságos használata. „Nem akarjuk
megkötni a szabályozó kezét és túlságosan szigorú előírásokat meghatározni. Egyfajta
iránymutatást kell adnunk, hogyan járjanak el" - véli az EP-képviselő.
A tervek szerint a drónoknak fel kell ismerniük a velük egy légtérben repülő légi járműveket, hogy
ne veszélyeztessék a fedélzetükön emberekkel repülő gépeket. A sűrűn lakott területekre, valamint
a repüléstilalmi övezetekre, mint például a repülőterek, erőművek, nukleáris- és vegyi üzemek, is
kiemelt figyelmet kell fordítani az EP-képviselők szerint.
A jelentésről október 29-én, csütörtökön vitázott és szavazott a Parlament. A tervek szerint a
drónokra vonatkozó szabályozás része lesz az Európai Bizottság légi közlekedési csomagjának ezév
végéig.

Brüsszel, 2015. október 28.

Csak félsiker a netsemlegességről szóló döntés a bírálók szerint
A jövőben nem lassíthatnak vagy korlátozhatnak egyes tartalmakat az internetes
szolgáltatók, az Európai Parlament ugyanis elfogadta a netsemlegesség elvét biztosító
jogszabályt.
Ez 2016 közepén lép majd életbe.
A netsemlegesség elve az Európai Bizottság szerint garantálja majd, hogy az internetszolgáltatók
nem részesíthetnek majd előnyben egyes weboldalakat, illetve szolgáltatókat.
- A közös szabályok azt jelentik majd, hogy a szolgáltatók nem dönthetnek majd arról, kik
legyenek győztesek vagy vesztesek a piacon, illetve arról sem, milyen szolgáltatások, vagy
tartalmak legyenek elérhetőek – mondta az illetékes uniós biztos, Andrus Ansip.
A jogszabályt azonban így is sok kivételt tartalmaz.

Például egyes szolgáltatásoknak, mint a távsebészet, nagyobb sávszélességet biztosít.
Cybertámadás elhárítása esetén pedig a forgalom korlátozása is lehetséges lesz.
Az internet szabadságáért küzdő Kalózpárt arra hívja fel a figyelmet, hogy a szolgáltatók
lassíthatják a kódolt adatforgalmat.
- A netsemlegesség azt jelenti, hogy diszkrimináció és korlátozásmentesen kezeljük a tartalmakat,
a készülékeket, a fogyasztókat és az alkalmazásokat is. A tagállamok szerenék velünk elhitetni,
hogy ezt kapjuk meg a mostani csomaggal. De nem értem, miért nem szerepel a netsemlegesség
szó a szövegben – mondta Julia Reda EP-képviselő.
A jogszabály része volt a külföldi telefonhasználatra kivetett roamingdíjak végleges eltörlése is. Ez
2017 nyarán történik majd meg.

Brüsszel, 2015. október 28.

Levegőminőség
A Parlament szerdán támogatta az Európai Bizottság ambiciózus javaslatát a hat
legfontosabb légszennyező-anyag esetében alkalmazandó tagállami kibocsátási
határértékekről. A levegőben lévő káros anyagok évente mintegy 400 ezer európai
halálát okozzák, az új határértékek tiszteletben tartásával 2030-ig akár 40 milliárd eurót
is meg lehetne takarítani.
„A légszennyezésnek hatalmas emberi és gazdasági ára van. A savasodás és az eutrofizáció révén
a természetet is károsítja, és nem áll meg a tagállamok határán" - mondta a konzervatívok és
reformerek brit képviselője, Julie Girling.
„A jelentés a valódi vezetés közben elvégzendő kibocsátási tesztek bevezetésének is lökést ad.
Egyetértünk, hogy a nitrogén-oxidokkal sürgősen foglalkoznunk kell, hiszen a közvélemény a
közelmúlt botrányai után lépéseket vár" - mondta a képviselő.
Bátrabb határértékek
A Parlament határértéket szabott meg a levegőbe jutó kén-dioxidra (SO2), nitrogén-oxidokra
(NOx), ammóniára (NH3), metánra (CH4), a metántól eltérő illékony szerves vegyületekre
(NMVOC), illetve a PM2,5 mikrométernél kisebb szálló porra vonatkozóan. A határértéket a
Bizottság javaslatának megfelelően 2020-ig vagy 2030-ig kell elérni.
A képviselők szeretnék, ha a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló jövőbeli irányelv a levegőbe
kerülő higany (Hg) mennyiségét is korlátozná, de a nemzeti kibocsátási határértékek megállapítása
előtt hatástanulmányt kell készíteni.
Az autók kibocsátásai
A Bizottságnak és a tagállamoknak mihamarabb megállapodásra kell jutniuk a valós vezetési
kibocsátási tesztekről szóló irányelvről, mert csak így korlátozható hatékonyan az Unióból
származó szennyezőanyagok mennyisége.
A nemzetközi hajózásból származó kibocsátások kezelése
A képviselők kivették a Bizottság javaslatából azt a bekezdést, amely rugalmasságot biztosított
volna a nemzetközi hajózásból származó nitrogén-oxid, kén-dioxid és szálló por csökkentése terén.

A Bizottságnak ehelyett a nemzetközi hajózás okozta légszennyezés csökkentésére vonatkozó
javaslattal kellene előállnia különösen a tagállamok saját fennhatósága alatt álló vizeken és a
kizárólagos gazdasági övezetekben, vélték a képviselők.
A következő lépések
A képviselők egy első olvasatban létrejövő megállapodás reményében tárgyalóasztalhoz ülnek a
Tanáccsal.

Brüsszel, 2015. október 28.

Új élelmiszerek: Egyszerűbb engedélyeztetési eljárás az innováció
érdekében

Mik az új élelmiszerek és miért egyszerűsítené az engedélyeztetésüket az EU?
Chia mag, glycyrrhiza glabra édesgyökérből származó flavonoidok, repcemag, mint fehérjeforrás –
ezek kerülnek a tányérunkra a jövőben?
Az úgynevezett új élelmiszerek engedélyeztetését egyszerűsíené az a jelentés, amelyet
október 28-án 359 szavazattal, 202 ellenszavazat és 127 tartózkodás mellett elfogadott
a Parlament plenáris ülésén. Most a tagállamok állam- és kormányfőin a sor, hogy
jóváhagyják a javaslatot a Tanácsban.
Mik is pontosan az új élelmiszerek?
Ebbe a kategóriába tartoznak azok az élelmiszerek, amelyek rovarokat, nanoanyagokat,
penészgombákat, algákat, vagy éppen bizonyos színezőanyagokat tartalmaznak.
Lehetnek újonnan kifejlesztett, innovatív, vagy új technológiával, eljárással készült élelmiszerek,
de ide tartoznak a hagyományosan az EU területén kívül fogyasztott ételek is.

További információt az új élelmiszerek típusairól infografikánkon lehet találni.
Frissíteni kell a szabályozást
Az új élelmiszerek jelenlegi szabályozása 1997-ből való, így aligha felel meg a mai tudományos és
technológiai fejlesztések elvárásainak. Azóta számos új élelmiszert és összetevőt fejlesztettek ki,
ezért fontos a szabályok felülvizsgálata.
Mi változna?
A jelentés szerint uniós szintű, harmonizált szabályok vonatkoznának az új élelmiszerek biztonsági
ellenőrzésére és engedélyeztetésére. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság minden esetben
megvizsgálná az összetevőket, hogy bebizonyosodjon róluk, hogy semmilyen egészségügyi
kockázatot nem jelentenek.
A Parlament azt javasolja, hogy az új szabályozás egyértelműen határozza meg a nanoanyagok
fogalmát, szigorítsa az állatkísérletekre vonatkozó szabályokat, illetve terjedjen ki a klónozott
állatokra is, amíg azokra külön jogszabály nem vonatkozik.

Miután a Parlament az október 28-i plenáris ülésen megszavazta a javaslatot, most a tagállamokon
a sor, hogy zöld jelzést adjanak neki. Ha ez nem történik meg, további tárgyalások következnek.

Brüsszel, 2015. október 28.

A Parlament elutasította a GMO-import tagállami tiltására vonatkozó
javaslatot
Az uniós tagállamok a gyakorlatban nem tudják kizárni területükről a GMOélelmiszereket és takarmányokat, mondták a képviselők.
A Parlament elutasította azt a jogszabálytervezetet, amely szerint a tagállamok saját területükön
korlátozhatják vagy betilthatják az Unió által már jóváhagyott, GMO-t (genetikailag módosított
szervezetet) tartalmazó élelmiszerek vagy takarmányok forgalmazását és felhasználását. A
képviselőcsoportok szerint a tervezet nagy valószínűséggel határellenőrzések bevezetéséhez
vezetne a GMT-t támogató és ellenző tagállamok között. A képviselők új javaslatot várnak a
Bizottságtól.
„A mai szavazás eredménye egyértelmű jelzés az Európai Bizottság számára. A javaslat
fejreállítaná mindazt, amit az egységes piaccal és a vámunióval már elértünk" - mondta a
környezetvédelmi szakbizottság olasz néppárti elnöke, Giovanni La Via képviselő, akinek a
bizottsági javaslat elutasítására vonatkozó jelentését 577 szavazattal, 75 ellenszavazat és 38
tartózkodás mellett fogadták el.
„Az elmúlt pár hónapban komoly bírálat érte a Bizottságot azért, mert semmilyen hatástanulmányt
nem végzett el, mert a javaslat nem volt összeegyeztethető az egységes piaccal, és mert
valószínűleg nem is kivitelezhető a gyakorlatban. Nem mérték fel a várható következményeket és
nem néztek utána az alternatíváknak sem" - tette hozzá.
„Véleményem szerint a javaslat negatív következményekkel járt volna az Unió mezőgazdaságára
nézve, amely nagymértékben támaszkodik a génmódosított forrásból származó fehérjére. A
közvetlen hatás az importokra nézve is kedvezőtlen lett volna. Végül pedig ott van a kérdés, hogy
egyáltalán megvalósítható lett-e volna a javaslat, hiszen az Unión belül nincs határellenőrzés" mondta La Via.

A jogszabálytervezetet, amely a piaci forgalmazás kérdésében választási lehetőséget adna a
tagállamoknak az Unió által már jóváhagyott GMO-élelmiszerek és állati takarmányok
engedélyezése terén, 2015. április 22-én nyújtotta be a Bizottság.
A Bizottság szerint a GMO-t tartalmazó élelmiszerek és takarmányok esetében ugyanúgy kell
eljárni, mint a GMO-növények termesztése esetében - ez utóbbit egy idén áprilisban hatályba
lépett uniós jogszabály szabályozza. Ennek értelmében a tagállamok dönthetnek arról, hogy
megengedik-e saját területükön a génmódosított növények termesztését.
Ugyanakkor míg a földhöz kötött növénytermesztés szükségszerűen a tagállam területén történik,
addig a GMO-termékek átszállíthatók a határon, vagyis egy nemzeti értékesítési és felhasználási
tilalom vagy korlátozás nehezen vagy egyáltalán nem lenne betartható határellenőrzések
bevezetése nélkül.
Az egészségügyért és az élelmiszerbiztonságért felelős Vytenis Andriukaitis biztos kijelentette: a
Bizottság nem vonja vissza a javaslatot, amelyet most a tagállamok miniszterei vitatnak meg. Ha a
Parlament társjogalkotójaként a Tanács is elutasítja a javaslatot, akkor lezárul a jogalkotási
eljárás.
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Hat dolog, amit érdemes tudni a génmódosított élelmiszerekről

GMO-növények termesztése és

A génmódosított növények és élelmiszerek használata mindig is megosztotta a közvéleményt, mind
a termesztésükre, mind a forgalmazásukra rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak az EU-ban.
2015 áprilisa óta a tagállamok dönthetnek arról, hogy engedélyezik-e a GMO-növények
termesztését a területükön. A Bizottság a forgalmazás tekintetében is átadná a döntést a
tagországoknak, az EP azonban az október 28-i plenáris ülésen elutasította az erre vonatkozó
javaslatot.

Mi az a GMO?
A GMO szó szerint „géntechnológiával módosított szervezetet” jelent. Olyan összetevőkre,
növényekre vonatkozik, amelyek genetikai állományát mesterségesen módosították annak
érdekében, hogy új tulajdonsággal ruházzák fel, például ellenállóbb legyen a betegségekkel,
szárazsággal, vagy bizonyos rovarokkal szemben, vagy éppen javuljon a minősége.
Milyen növények esetében gyakori a génmódosítás?
A legtöbbször a kukoricát, gyapotot, szójababot, olajrepcét és a cukorrépát érinti a technológia.
Kell-e uniós engedély a GMO-növények termesztéséhez és forgalmazásához?
Az élelmiszerek előállításához importált GMO-kat csak uniós engedélyezést követően lehet
használni. Az eljárás magában foglalja a kockázatelemzést is.
Eltérő szabályok érvényesek azonban, ha az uniós országokban termesztenek vagy forgalmaznak
génmódosított növényeket.
Termesztés az EU-ban:







1998 óta csak egyetlen fajta, géntechnológiával módosított kukoricát termesztettek az EUban, a MON 810-et, amelynek engedélye lejárt és megújításra vár.
Főként Spanyolországban termesztették, de négy másik uniós országban, Portugáliában, a
Cseh Köztársaságban, Romániában és Szlovákiában is termeltek belőle 2013-ban.
Nyolc tagállam ugyanakkor megtiltotta a génmódosított növények termesztését a
területén: Magyarország, Németország, Ausztria, Bulgária, Luxemburg, Lengyelország,
Görögország és Olaszország. 2013 áprilisát követően más országok is csatlakozhattak
hozzájuk.
Jelenleg nyolc termék vár engedélyeztetésre, köztük a MON 810 is.

Forgalmazás az EU-ban, harmadik országokból érkezett termékek esetén:






Jelenleg 58 GMO élelmiszerként, vagy takarmányként történő felhasználására van érvényes
engedély az EU-ban.
Az engedélyezett GMO-növények között van például a kukorica, a gyapot, a szójabab, az
olajrepce és cukorrépa is.
2013-ban az EU-ban 36 millió tonna szójababra volt szükség az állatállomány ellátásához.
Ebből 1,4 millió tonna nem génmódosított szójababot állítottak elő az Unió területén, így az
EU nagymennyiségű importra szorul.
További 58 kérelem van függőben.

Az Unióban engedélyezett GMO-k legnagyobb részét takarmány előállításához használják, de
néhány importált élelmiszer is tartalmazhat ilyen összetevőt.
Az uniós szabályozásnak megfelelően a gyártók kötelesek feltüntetni a címkén, ha egy élelmiszer
vagy takarmány 0,9 százaléknál nagyobb arányban GMO-t tartalmaz.
Emellett a gyártók szabadon feltüntethetik a termék leírásában azt is, ha nem tartalmaz
génmódosított összetevőt.

Ki engedélyezi a GMO-kat az EU-ban?
Eltérő a szabályozás a termesztés és a forgalmazás kapcsán.



A GMO-növények termesztését EU-s szinten engedélyezik, de az utolsó szó a tagállamoké.
Egy új uniós irányelvnek köszönhetően 2015 áprilisa óta a tagországok megtilthatják a
génmódosított növények termesztését, akár olyan növények esetében is, amelyeket EU-s
szinten engedélyeztek. A folyamatot megkönnyíti a tagállamok számára, hogy míg ezelőtt
csak az egészségre, vagy a környezetre ártalmasnak minősített GMO-k termesztését
tilthatták be, mára jóval számos más indokra is hivatkozhatnak.



A forgalmazásra vonatkozóan a Bizottság ugyanezt az eljárást javasolta, hogy tagállamok
hozhassák meg a végső döntést. A Parlament azonban az október 28-i plenáris ülésen
elutasította a javaslatot, mert úgy ítélte meg, hogy a szabályozás eredményeképpen
torzulhatna az egységes belső piac, hiszen a tagállamok ellenőrzést vezethetnének be a
GMO-kat támogató és azokat ellenző országok között. (A bizottsági javaslat elutasítására
vonatkozó jelentést 577 szavazattal, 75 ellenszavazat és 38 tartózkodás mellett fogadták
el.)

Mi várható a GMO-k forgalmazásának terén, most, hogy az EP elutasította a Bizottság
javaslatát?
Miután az október 28., szerdai plenáris ülésen elutasította a bizottság javaslatát a Parlament, a
tagállamok döntenek róla, hogy folytatják-e a tárgyalásokat vagy érvényben marad a jelenlegi
szabályozás és a tagállamok többségi szavazással döntenek a GMO-k forgalmazásáról az EU-ban.
Ha nincs meg a többség, akkor a döntési jog visszaszáll a Bizottságra.

Brüsszel, 2015. október 27.

Szervezett utazások: frissülnek a fogyasztóvédelmi szabályok
Ugyanazok a fogyasztóvédelmi szabályok lesznek érvényesek ezentúl a repülőjáratot,
szállodafoglalást vagy autóbérlést is tartalmazó, interneten foglalt szervezett
utazásokra, mint amelyeket utazási irodában vásárolnak meg: erről döntött a Parlament
kedden. A képviselők elérték, hogy az utazók több esetben lemondhassák az utat, és
egyértelmű tájékoztatást kapjanak arról, hogy problémák esetén ki viseli az anyagi
felelősséget.
„A turizmus piacának megváltozása és az egyre gyakoribbá váló internetes foglalások miatt
sürgősen modernizálni kellett a még a kilencvenes évekből származó irányelvet" - mondta a
témáért felelős német néppárti képviselő, Birgit Collin-Langen. „A felülvizsgált jogszabály átfogóan
megerősíti az európai utazók jogait. Kiterjed az új foglalási módszerekre, és garantálja, hogy az
utazók teljes körű tájékoztatást kapjanak jogaikról. A jogalkotás során az iparág - személyfuvarozó
cégek, utazási irodák és hotelek - gazdasági érdekeire is tekintettel voltunk."
Több utazóra kiterjed a fogyasztóvédelem
Az utazási csomagokra vonatkozó szabályok kétféle csomagra vonatkoznak: a szervezett utakra
(amelyeket utazásszervező előre összeállít, és maga az utazó is testre szabhat) és az úgynevezett
utazási szolgáltatásegyüttesekre (amikor a például a repülőjáratot lefoglaló utast a weboldal
átvezeti egy autóbérléssel vagy szállással foglalkozó oldalra).

A Parlament elérte, hogy ez utóbbi típusba eső utazások, ahol az utazó nevét, fizetési adatait és email címét egymás között továbbítják a szolgáltatók, szintén utazási csomagnak minősüljön abban
az esetben, ha a második szolgáltatást az első után legkésőbb egy nappal megvásárolja az utazó.

Egyértelmű információ és szélesebb körű jogok a fogyasztó számára
Mielőtt a nyaralók aláírják a szerződést, az utazásszervezőknek vagy az utazás értékesítőinek
egyértelműen el kell magyarázniuk, hogy csomagról van szó. Az utast tájékoztatni kell jogairól és
arról, hogy ki viseli az anyagi felelősséget abban az esetben, ha valami probléma merül fel.
A Parlament elérte, hogy az utazásszervezőknek kötelező legyen előre tájékoztatni az utast a
tervezett indulási és érkezési időpontról és az esetlegesen felmerülő további költségek jellegéről.
A Parlament azt is kiharcolta, hogy az utazóknak jogában álljon felmondani a szerződést és
visszakapják pénzüket akkor, ha az utazás ára 8 százaléknál többel emelkedik (a Bizottság
eredetileg 10 százalékot javasolt), vagy ha „elháríthatatlan és rendkívüli" esemény, például
természeti katasztrófa vagy terroristatámadás történik az utazás célpontjában.
A következő lépések
A parlamenti szavazással lezárult a jogszabály-alkotási eljárás. A tagállamoknak két év áll
rendelkezésükre, hogy átvegyék a jogszabályt a nemzeti jogrendjükbe, és további hat hónap, hogy
alkalmazzák azt.

Brüsszel, 2015. október 27.

Még másfél év a roamingdíjak eltörléséig
Végleg megszűnnek az EU-n belül 2017 júniusától a külföldi mobiltelefon-használatra
kivetett barangolási díjak. Ez is részét képezi az új távközlési csomagnak, amit keddi
plenáris ülésén szavazott meg az Európai Parlament.
Az információ nem új, de most vált véglegessé, miután keddi plenáris ülésén megszavazta az
Európai Parlament: 2017 júniusában végleg megszűnnek a külföldön történő mobiltelefonálásért
vagy adatletöltésért- és továbbításért felszámolt barangolási (roaming) díjak az Európai Unióban.
A mobilhívásra, SMS-küldésre és mobilinternetre kivetett roaming-díjak 2017. június 15-től
szűnnek meg az Európai Unióban, Liechtensteinben, Izlandon és Norvégiában.
2016. április 30-tól a belföldi árakhoz hozzáadott roaming-felár nem lépheti túl a
• 0,05 euró/perc díjat a kimenő hanghívások;
• 0,02 euró díjat SMS-üzenetek; vagy
• 0,05 euró/megabyte díjat mobilinternet-használat esetében.
A bejövő hívások díját még az idén meghatározzák, az várhatóan jelentősen alacsonyabb lesz a
kimenő hívásokénál.
Ha a mobilszolgáltató bizonyítani tudja, hogy nem tudja fedezni a roamingdíj megszűnésével
felmerülő költségeit, ez pedig a belföldi árak emelkedéséhez vezet, akkor az állami szabályozó
hatóság (Magyarországon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, NMHH) a kivételes
körülményekre hivatkozva engedélyezhet egy minimális felárat a költségek fedezésére.
A képviselők elérték, hogy a nemzeti hatóságok módosíthassák vagy elutasíthassák a felárat. A
szolgáltatók a tisztességes használat jegyében és a roaming szakadatlan használatával összefüggő
visszaélések elleni védelemül bizonyos esetben felszámíthatnak egy alacsony összegű barangolási
díjat. Ennek az összegnek alacsonyabbnak kell lennie, mint a roaming felárra jelenleg érvényes
felső korlát. A pontos részleteket a későbbiekben dolgozza ki a Bizottság és a távközlési hatóságok.

Az új távközlési szabályok a tartalmak egységes kezelésére kötelezik az internetszolgáltatókat.
Azaz a szolgáltatók nem blokkolhatnak vagy lassíthatnak tartalmakat, alkalmazásokat vagy
szolgáltatásokat, bárki is legyen a feladó és a fogadó fél. Ez alól csak bírósági határozatnak vagy
törvényi előírásnak való megfelelés, a hálózat túlterhelésének megakadályozása, vagy
hackertámadás kivédése ad csak felmentést. Ha mégis bele kell avatkozni az adatforgalomba,
akkor a lépéseknek átláthatónak, megkülönböztetés-mentesnek és arányosnak kell lenniük, és nem
tarthatnak a szükségesnél tovább, fogalmaz a jogszabály.
A szolgáltatók ugyanakkor továbbra is biztosíthatnak különszolgáltatásokat (például bizonyos
szolgáltatásokhoz szükséges jobb internetkapcsolatot), de csak abban az esetben, ha az
egyeseknek biztosított jobb minőség nem rontja az internetelérés általános minőségét.
A képviselők gondoskodtak róla, hogy az internetszolgáltatóknak egyértelműen el kell
magyarázniuk a szerződő felhasználóknak a ténylegesen várható fel- és letöltési sebességet
(szemben a hirdetésben szereplővel). Ha a későbbiekben nagy az eltérés, akkor a felhasználónak
joga van kompenzációra, például a szerződés felmondására vagy anyagi kárpótlásra.
Magyarországon az NMHH felelőssége lesz ellenőrizni, hogy az eltérés szerződésszegésnek minősül
vagy sem.

Brüsszel, 2015. október 22.

Netsemlegesség: mit jelent és hogyan érvényesül az EU-ban?
Alapvető, hogy az internetes szolgáltatók azonos módon ítéljék meg az online elérhető
tartalmakat és weboldalakat, a netsemlegesség mégis kétségkívül a digitális kor egyik
legnagyobb kihívása.
Két év tárgyalás után idén júniusban az EP és a tagállamok képviselői megegyeztek a távközlésre
vonatkozó szabályok reformjáról, így az EP-képviselők az október 27-i plenáris ülésen vitáznak és
szavaznak a Parlament erre vonatkozó jogszabálytervezetéről.
A netsemlegesség (net neutrality)
Az az elv, amely szerint az internetes szolgáltatóknak azonos módon kell megítélniük az online
elérhető tartalmakat, weboldalakat és platformokat. Tilos például direkt meggátolni vagy lelassítani
konkurens weboldalakat vagy online szolgáltatásokat.
Számos kritikát hallani ugyanakkor, hogy a netsemlegesség fogalmát nem határozták meg
megfelelően a digitális egységes piacra vonatkozó uniós szabályozásban.
Az Európai Bizottság által előkészített távközlési csomag részeként a Parlament és a tagállamok
képviselői júniusban megegyeztek abban, hogy lépéseket tesznek a netsemlegesség
előmozdításáért. A Parlament a jövő heti strasbourgi plenáris ülésen szavaz a megegyezés alapján
készített új jogszabálytervezetről.
Specializált szolgáltatások
A jogszabálytervezet szerint a „nyílt internet” alapelve mellett a szolgáltatók felár ellenében
ajánlhatnak úgynevezett specializált szolgáltatásokat cégeknek és felhasználóknak. A tervezet
rögzíti ugyanakkor, hogy ez nem érintheti hátrányosan a többi felhasználót, így nem járhat például
a sávszélesség korlátozásával. Az olyan kivételes szolgáltatások, mint az önjáró autók, az e-health,
vagy a terrorelhárítás azonban elsőbbséget élveznek az online forgalomban.
Zero-rating

A zero-rating, azaz nullás díjszabás során a szolgáltatók, főként a mobilszolgáltatók bizonyos
alkalmazások vagy szolgáltatások használatával generált adatforgalmat nem számolják hozzá a
felhasználó adatforgalmához. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy más szolgáltatások kárára
biztosítanak ingyenes hozzáférést bizonyos weboldalakhoz és tartalmakhoz.
A Parlament azt szeretné elérni, hogy a tagállamok az új jogszabályok átültetésekor nemzeti
hatáskörben dönthessenek róla, hogy engedélyezik-e a zero-ratinget az országban.
A következő lépések
Amennyiben a Parlament jövő héten jóváhagyja, a jogszabálytervezet életbe lép minden
tagállamban.
Ezt követően az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) hat hónapon belül
megállapítja azokat az irányelveket, amelyeket a tagállamoknak figyelembe kell venniük a
végrehajtás során.

Brüsszel, 2015. október 22.

Mégse kell menni a bíróságra az energiahatékonyság miatt
Egyelőre mégsem fordul az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz az
energiahatékonysági irányelv hiányos magyarországi átültetése miatt, de folytatja a
korábban indított eljárást. Budapestet két további ügyben is kérdőre vonták csütörtökön:
az illegálisan kitermelt faanyagok forgalmazását tiltó rendelet és az elektronikus
útdíjszedési szolgáltatásról szóló határozat nem megfelelő végrehajtása miatt.
Három Magyarországot érintő döntést is tartalmaz az a kötelezettségszegési csomag, amit
csütörtökön hozott nyilvánosságra az Európai Bizottság. A közös elem mindhárom esetben az, hogy
a testület indoklással ellátott véleményt küldött a magyar kormánynak, a második szakaszba
léptetve a korábban indult kötelezettségi eljárást.
Az energiahatékonysági irányelv hiányos végrehajtása miatt összesen 11 tagállamra szólt rá az
Európai Bizottság. Közülük Bulgáriának, Portugáliának és Magyarországnak kiegészítő indoklással
ellátott véleményt küldtek az irányelv nemzeti jogba történő nem kielégítő átültetése miatt.
Hazánk számára sajátos módon ez kedvező fejleménynek minősül, hiszen a második (kiegészítő
indoklással ellátott) vélemény annak a határozatnak a helyébe lép, amellyel az Európai Bizottság
az Európai Bírósághoz fordult az ügyben. Az, hogy a beadványt mégsem küldték el Luxembourgba
és visszaléptették az előző szakaszba, annak a jele, hogy Brüsszel megítélése szerint kedvező
változások történtek a magyar térfélen.
De, az összkép még nem kielégítő, ezért a Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri az irányelv
végrehajtását, és foglalkozni fog az esetleges hiányosságokkal. A tizenegy tagállamnak most két
hónap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy kötelezettségeinek eleget tegyen. Ezt az időszakot
követően a Bizottság úgy dönthet, hogy az említett tagállamok ügyét az Európai Unió Bírósága elé
terjeszti, és pénzügyi szankciók kiszabását kéri.
Az irányelv értelmében a tagállamoknak a 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti
időszakban energiamegtakarítást kell elérniük. Ezt energiahatékonyságra vonatkozó kötelezettségi
rendszerek alkalmazása és/vagy egyéb olyan, célzott szakpolitikai intézkedések révén kell elérniük,
amelyek arra irányulnak, hogy javítsák az energiahatékonyságot a háztartásokban, az ipari
épületekben és a közlekedésben. Az irányelvet 2014. június 5-ig kellett átültetni a nemzeti jogba.

A Bizottság egy másik döntésében felszólította Görögországot és Magyarországot, hogy hajtsák
végre az illegálisan kitermelt faanyagoknak az EU piacán történő forgalmazását tiltó rendeletet.
A fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet, amely 2013. március 3-án lépett hatályba, tiltja
az illegálisan kitermelt fa európai piacon történő forgalmazását. Az erdészeti jogszabályok
végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és az erdészeti termékek kereskedelméről szóló, 2005 óta
alkalmazandó rendelet pedig, engedélyezési rendszert hoz létre a rendszer keretében partnerségi
megállapodást aláíró országokból érkező és az EU-ba irányuló faimport jogszerűségének
ellenőrzése céljából.
A kötelezettségszegési eljárás elindítását jelző felszólító levelet a Bizottság 2015 májusában küldte
meg Magyarországnak. Noha Budapest bizonyos mértékű előrelépésről számolt be a területen, a
hiányosságok orvoslásához Brüsszel szerint további intézkedésekre van szükség. Magyarország
még nem teremtette meg a szabályozási és az intézményi feltételeit annak, hogy az ellenőrzési
rendszer visszaszorítsa az illegálisan kitermelt fa kereskedelmét, és további jogszabályokat kell
hoznia a rendelet megsértéséért kiszabható szankciók szintjének megállapítására. Hazánknak most
két hónap áll rendelkezésére a válaszadásra.
Egy harmadik levélben a Bizottság arra szólította fel Magyarországot, hogy hajtsa végre az
elektronikus útdíjszedésről szóló uniós jogszabályokat. Az a konkrét elvárás, hogy hazánk hozza
összhangba nemzeti szabályozását az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás és műszaki
elemei meghatározásáról szóló bizottsági határozattal.
A Bizottság közleményében rámutat, hogy az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás
(European Electronic Toll Service, EETS) lehetővé fogja tenni a felhasználók számára, hogy
egyetlen fedélzeti berendezést használva és egyetlen, bármelyik EETS-szolgáltatóval megkötött
szerződés birtokában keresztülhajtsanak az Európa-szerte kiépített elektronikus útdíjszedési
rendszereken.
Az EETS-re vonatkozó jogi keretrendszerrel összhangban azokban a tagállamokban, amelyek
nemzeti szinten életbe léptettek elektronikus útdíjszedési rendszereket, 2012. október 8-ig
lehetőséget kellett volna biztosítani a nagyméretű gépjárművekkel közlekedő személyek számára
az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás igénybevételére.
Magyarország nem hozta meg az EETS-szolgáltatók hatékony letelepedéséhez szükséges
intézkedéseket. Magyarországnak két hónapon belül értesítenie kell a Bizottságot arról, milyen
intézkedéseket hozott az uniós jognak való teljes körű megfelelés érdekében. Ha erre nem kerül
sor, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít Magyarország
ellen.

Brüsszel, 2015. október 21.

Újabb menekülthullámot okozhat a klímaváltozás
Több száz tüntető követelt határozott fellépést a klímaváltozás miatt Brüsszelben.
Az Európai Bizottság a decemberi párizsi klímacsúcson szeretné elérni, hogy 2050-ig hatvan
százalékkal mérsékeljék a klímagázok kibocsájtását a 2010-es szinthez képest.
- Azt kérjük az európai kormányoktól, hogy lépjenek fel a klímaváltozás ellen. Azt szeretnénk, ha
ambíciózus tervvel készülnének a párizsi klímacsúcsra és komolyan vennék, hogy csak egy jövőnk
van – mondta ez a spanyol tüntető.

- Szeretnénk, ha az európai országok többet tennének egy klímavédelmi alap feltöltéséért, hiszen a
szegény országok számára egyre nehezebb alkalmazkodni a hatásokhoz. Például nekik nincs
pénzük arra, hogy az elavult, környezetszennyező technológiát tisztábbra cseréljék – mondta a
rendezvény szervezője, Francois D’Adesky.
A tüntetők petíciót adtak át az európai vezetőknek, amelyben egy új menekülthullámra
kialakulására is figyelmeztetnek.
- A tüntetők azt kérték, hogy a vezetők foglalkozzanak az éghajlatváltozás miatt menekülő
emberek tömegeivel is. Egyes adatok szerint ők már 20 millióan vannak.

Brüsszel, 2015. október 21.

Magyar civileknek is jut pénz az S&D adományából
Több mint huszonötezer eurót, vagyis hét és félmillió forintot gyűjtött össze az Európai
Parlament szociáldemokrata frakciója a menekültkrízis kezelésében résztvevő európai
civilszervezeteknek.
.Az S&D-frakció vezetőségéhez beérkezett nemzeti javaslatok alapján az összeget négy civil
csoport kapja: a „Világ orvosai” nemzetközi szervezet, a görög KEAN, az olasz Porta Aperta, illetve
a magyarországi MigSzol-csoport.
"A baloldali képviselőcsoport tagjai – köztük a négy magyar képviselő – saját felajánlásaikkal és
adományaikkal támogatták az áldozatos munkát végző szervezeteket" - hangsúlyozta
közleményében az S&D-frakció magyar nemzeti delegációjának vezetője.
Ujhelyi István hangsúlyozta: „a menekültkrízis során az állami közönnyel és gyűlöletkeltéssel
szemben a civilek mutatták meg Magyarország igazi, emberi arcát. A befogadásnak van határa, a
szolidaritásnak azonban nincs. Köszönet illet minden önkéntest, aki nem engedte, hogy
Magyarországról embertelen képet fessenek” – fogalmazott Ujhelyi István.

Brüsszel, 2015. október 16.

Több mint 3 millió magyart fenyeget a szegénység
Több mint 3 millió magyarnak, a lakosság 31 százalékának kellett 2014-ben
szembenéznie az elszegényedés vagy a társadalmi kirekesztés fenyegetésével, majdnem
3 százalékkal többnek, mint 2008-ban – derül ki az Eurostat pénteken közzétett friss
kimutatásából.
Minden negyedik EU-állampolgár, összesen 122 millió ember volt kitéve 2014-ben a szegénység
vagy a társadalmi kirekesztés jelentette fenyegetésnek – derül ki az Eurostat által pénteken
közzétett statisztikai adatsorból.
Ez azt jelenti, hogy az EU népességének negyedénél (egész pontosan 24,4 százalékánál) állt fenn
az alábbi három feltétel legalább egyike: a szegénység veszélye a szociális segélyek átutalása
ellenére (jövedelem-szegénység); súlyos nélkülözés az alapvető anyagi javakban; vagy nagyon
alacsony munkaintenzitású háztartásban való élés.
A gazdasági és pénzügyi válság (2008) előtti utolsó évhez képest EU-szerte 0,6 százalékos a

negatív irányba történő elmozdulás, ami 5 és fél millióval több ember veszélyeztetettségét jelenti
2008-hoz képest.
Az Eurostat adatai szerint Magyarországon a 2008-as 28,2 százalékról 31,1 százalékra nőtt 2014re a szegénység és a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetettek száma a teljes lakosság
körében. Miközben 2008-ban még 2,8 millióan tartoztak ebbe a kategóriába, tavaly már a 3 milliót
is meghaladta a számuk (3 millió 40 ezer).
A szegénység és a szociális kirekesztés által sújtott személyek számának csökkentése az EU2020as gazdasági stratégia egyik kiemelt célja.
2014-ben három uniós tagállamban volt a lakosság több mint egyharmada a szegénység és a
társadalmi kirekesztés határán: Romániában (40,2%), Bulgáriában (40,1%) és Görögországban
(36%).
Érdekesség, hogy Csehországban a legalacsonyabb, mindössze 14,8 százalékos a szegénységnek
és a társadalmi kirekesztésnek való kitettség mértéke. A cseheket a svédek (16,9%), a hollandok
(17,1%), a finnek (17,3%) és a dánok (17,8%) követik a sorban.
A magyar kockázati adat az ötödik legmagasabb az egész Unióban. A már említett román, bolgár
és görög hármas és hazánk közé Lettország ékelődik be.
A szegénység és a társadalmi kirekesztés által sújtott személyek száma és aránya 2008 és 2014
között Görögországban nőtt meg a legnagyobb mértékben (közel 8 százalékponttal). A görögöket a
spanyolok, a ciprusiak, a máltaiak és a magyarok követik (a mi esetünkben 2,9 százalékpontos a
növekedés).
Hasonló időszakban Lengyelországban (közel 6 százalékponttal), Romániában és Szlovákiában
csökkent a szegénységi és kirekesztési ráta.
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Mit tehetek fogyasztóként, hogy csökkentsem a pazarlást?
Minden évben 90 millió tonna élelmiszert dobnak ki az Európai Unióban. Hogyan lehet a
mindennapi életben elkerülni ezt a pazarlást?
Válaszol Julie Frère, a Test-Achats belga fogyasztóvédelmi szervezet szóvivője:
- Mit tehetek fogyasztóként, hogy csökkentsem a pazarlást, tudván, hogy ez nem csak az én
szintemen létezik?
Először is a szupermarketben kerüljük el, hogy hirtelen ötlettől vezérelve vásároljunk: ne kezdjük
éhesen, állítsunk össze egy listát, és tartsuk magunkat hozzá.
Amikor friss terméket vásárol, például húst, amit aznap este vagy másnap meg akar enni,
fölösleges távoli lejáratú terméket venni.
Ne dobja ki a zöldséget, gyümölcsöt, ha csak kis hibája van, vagy furcsa az alakja; attól még
ehető.

Mindig jobb ömlesztve vagy szeletelve venni az árut, így pontosan meg tudja határozni azt a
mennyiséget, amennyit el akar fogyasztani.
Otthon jól tervezze meg, hogy a hűtőgépben mit hová pakol. Például a húst és a halat kell a
leghidegebb helyre rakni, így jobban tartósíthatók. Alkalmazza a “first in, first out” elvet, vagyis
először azt fogyassza el, ami a legrégebb óta van a frizsiderben.
Amikor otthon főz, és úgy néz ki, hogy másnap nem tudja megenni a maradékot, fagyassza le
azonnal.
Végül egy utolsó apró tanács: ne keverje össze az ajánlott fogyasztási határidőt a szavatosság
lejáratával. A kekszeket például még akkor is meg lehet enni, ha az optimális fogyasztási határidő
már lejárt.
Amikor étteremben eszik, nyugodtan kérjen egy doggy baget, hogy elvihesse a maradékot. Ha
pedig partit rendez, próbáljon meg előre tájékozódni, hogy a maradékot milyen karitatív
szervezetnek adhatná oda.
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Jogszerűen bírságolt a NAV az üzemanyag-előírások megsértése miatt
A magyar hatóságok megkövetelhették az uniós jogban előírtakhoz képest
többletkövetelményeket tartalmazó és magyar nyelven nem elérhető műszaki
üzemanyag-előírások alkalmazását - állapította meg egy magyar ügyben hozott
ítéletében az Európai Bíróság.
Az Európai Bíróság csütörtöki ítéletének értelmében a magyar hatóságok (jelen esetben a NAV)
jogszerűen jártak el, amikor egy olyan üzemanyag-előírás megsértése miatt szabtak ki több millió
forintos bírságot egy magánszemélyre, ami többletkövetelményeket tartalmazott az EU
üzemanyag-irányelvéhez képest.
„Az üzemanyag-irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy biztonsági
szempontokon alapuló olyan kiegészítő üzemanyag előírásokat állapítsanak meg, mint például a
dízelüzemanyagok lobbanáspontjára vonatkozó határérték” – szögezte le csütörtöki ítéletében a
Bíróság.
Az úgynevezett Balázs ügyben hozott ítélet előzménye, hogy a NAV munkatársai egy
magánszemélynél ellenőrzést tartottak, amelynek eredményeképpen megállapították, hogy a férfi
birtokában lévő több ezer liter gázolaj lobbanáspontja nem felel meg a hazánkban az ilyen
termékek tekintetében kötelezően alkalmazandó szabvány előírásainak. Mindezek után az érintettet
több mint ötmillió forint összegű jövedéki adó és jövedéki bírság megfizetésére kötelezték.
Később kiderült, hogy a gázolaj megfelelt az uniós üzemanyag-irányelv előírásainak, és hogy a
hatósági ellenőrzés időpontjában magyar nyelven még nem hozzáférhető szabvány egy, az
irányelvben nem rögzített minőségi követelményt ír elő.
Az esetből bírósági ügy lett, és az eljáró Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság arra a
kérdésre várt választ, hogy a magyar hatóságok megkövetelhették-e az uniós jogban előírtakhoz
képest többletkövetelményeket tartalmazó, ráadásul magyar nyelven nem elérhető szabvány
alkalmazását.
Az Európai Bíróság ítéletében mindenekelőtt megállapítja, hogy az üzemanyag-irányelv az
egészség és a környezet védelme tekintetében kimerítően meghatározza a tagállamokban
alkalmazandó műszaki üzemanyag-előírásokat. A Bíróság ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az
irányelvnek a biztonságos használat és a fogyasztóvédelem vonatkozásában nem célja a tagállami
jogszabályok harmonizálása.
Márpedig a lobbanáspontra vonatkozó műszaki előírás nem az irányelv által szabályozott egészség
vagy környezetvédelmi szempontokon, hanem biztonsági és a fogyasztóvédelmi szempontokon
alapul. Következésképpen az irányelv a dízelüzemanyag lobbanáspontjának előírására nem

alkalmazandó. A Bíróság ezért kimondta, hogy az irányelv nem akadályozza meg a tagállamokat
abban, hogy biztonsági szempontokon alapuló olyan kiegészítő üzemanyag előírásokat állapítsanak
meg, mint például a dízelüzemanyagok lobbanáspontjára vonatkozó határérték.
Végül a Bíróság megállapítja, hogy az uniós jog nem követeli meg a tagállamoktól, hogy az olyan
műszaki szabályaikat - mint a jelen ügyben vizsgált kötelezően alkalmazandó nemzeti szabvány - a
hivatalos nyelvükön elérhetővé tegyék.
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Klímakonferencia: a Parlament álláspontja a párizsi csúcs előtt
Az átlagosan 2°C fok alatt tartott hőmérsékletemelkedés sem garantálja, hogy elkerülhetők az
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai, mondták a képviselők.
Az Uniónak az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2030-ig negyven százalékkal való
csökkentését és az éghajlatváltozás kezeléséhez szükséges nagyobb pénzügyi
kötelezettségvállalást kell kérnie az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye
feleinek huszonegyedik konferenciáján (COP21) decemberben Párizsban, jelentették ki a képviselők
szerdán.
A Parlament hangsúlyozta: az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszeréből származó jövedelmek egy
részét is el lehetne különíteni az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozására, a
légiközlekedési és hajózási ágazatnak pedig 2016 végéig el kellene kezdenie kibocsátásának
csökkentést.
„Ez az évszázad küzdelme lesz. Ha nem sikerül megakadályozni, hogy a század végére két foknál
többel emelkedjen a Föld átlaghőmérséklete, akkor sokkal több aszállyal, árvízzel, olvadó
gleccserrel és egyre nagyobb termőterület eltűnésével kell számolnunk. Az éghajlatváltozás a
migráció növekedéséhez is hozzájárul" - mondta az állásfoglalást jegyző francia szociáldemokrata
képviselő, Gilles Pargneaux a szavazást követően. Az állásfoglalást 434 szavazattal, 96
ellenszavazat és 52 tartózkodás mellett fogadták el.
„A párizsi megegyezés alapját a finanszírozásról való megállapodás jelenti majd. Ezért kérünk
egyértelmű terveket a tagállamoktól a zöld alapok 2020 utáni finanszírozásáról. A kibocsátási
egységek világszerte egységes árszabása pedig segítene abban, hogy a befektetők számára a
legkevésbé szennyező technológiák váljanak a legvonzóbbá" - tette hozzá Pargneaux.
Az állásfoglalásban a Parlament az alábbi, 2030-ig elérendő célok képviseletére kérik az Európai
Bizottság és a tagállamok tárgyalóit:
az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 40 százalékos csökkentése;
az energiahatékonyság 40 százalékos növelése;
és a megújuló energiák részhányadának 30 százalékra emelése (a kiinduló év mindhárom esetben
1990.)
Az állásfoglalás leszögezi: új lendületet kell vennie az uniós éghajlatpolitikának ahhoz, hogy az
Európai Unió az ígéretéhez híven 2050-ig az 1990-es szinthez képest 80-95 százalékkal csökkentse
az üvegházhatású gázok kibocsátását.
A képviselők szerint a konferenciát lezáró 2015. évi jegyzőkönyv legyen jogilag kötelező érvényű;

tartalmazza, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását 2050 környékére világszinten zéróra kell
csökkenteni annak érdekében, hogy a Föld átlaghőmérséklete 2°C foknál többel ne emelkedjen
meg;
szükség esetén már 2016-ban el kell kezdeni további kibocsátáscsökkentő lépések kidolgozását; és
öt évente felül kell vizsgálni az eredményeket azt elkerülendő, hogy a célok és az ambíciók
túlságosan alacsonyan maradjanak.
A képviselők szerint a kibocsátáscsökkentéshez való nemzeti hozzájárulások a jelenlegi
formájukban 2,7-3,5°C fokos hőmérsékletemelkedést eredményeznek majd. A párizsi
tárgyalófeleket a vállalások felülvizsgálatára kérik annak érdekében, hogy azok összhangban
legyenek a legfrissebb tudományos értékelésekkel és elegendőnek bizonyuljanak ahhoz, hogy
biztonságosan legfeljebb 2°C fokkal emelkedjen a hőmérséklet.
Éghajlatváltozás és finanszírozás
A Parlament arra kéri a tagállamokat, hogy a 2020-ig uniós szinten összesen befizetendő 100
milliárd dolláros vállalás teljesítése érdekében egyezzenek meg egy finanszírozási menetrendben,
amely meghatározná az egy-egy tagországra eső méltányos rész elérésének mikéntjét. Az
éghajlatváltozás elleni küzdelem további forrásaként a Parlament a kibocsátáskereskedelmi
rendszer (ETS) kibocsátási egységeinek egy részét, valamint a légi közlekedés és a hajózás
kibocsátásaira kivetett nemzetközi adók felhasználását javasolja.
Közlekedés, szállítás
A Parlament felhívja a figyelmet arra, hogy az energiaszektor mögött a közlekedési ágazat a
második legnagyobb kibocsátó. Álláspontja szerint ezért a tárgyalófeleknek a Nemzetközi Polgári
Repülési Szervezeten (ICAO) és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezeten (IMO) keresztül 2016
végéig ki kell dolgozni azokat a lépéseket, amelyek segítségével mérsékelhető a szektor
kibocsátása.
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Az online fizetés piacának megnyitása: alacsonyabb díjak, kevesebb
csalás
Az online fizetés piacának megnyitása olcsóbb, biztonságosabb fizetési lehetőségek
fejlesztésére sarkallja majd a piacot, vélik a képviselők.
A fizetési szolgáltatásokra vonatkozó uniós szabályok korszerűsítésével, a piacra belépő, mobil és
internetes fizetési lehetőséget kínáló új szolgáltatókkal kevesebbe kerül majd a számlák rendezése:
a Parlament e célból szavazott meg egy jogszabályt csütörtökön. A képviselők és a tagállami
miniszterek között informálisan már májusban megszületett kompromisszum kötelező adatvédelmi
és felelősségvállalási szabályok lefektetésével biztonságosabbá is teszi az online fizetést.
„Az Unió internetes fizetési piaca felaprózódott és drága, csaknem 130 milliárd euróba kerül, ami
az uniós GDP több mint egy százaléka. Ha az Unió gazdasága versenyképes akar maradni, akkor
nem engedheti meg magának ezt a kiadást" - mondta a témáért a Parlamentben felelős olasz
néppárti Antonio Tajani képviselő. „Az új szabályzással csökkennek a költségek, javul a fizetések
biztonsága és új szereplők léphetnek piacra innovatív mobil és internetes alkalmazásokkal."
Harmadik félként belépő szolgáltatók a fizetési költségek csökkentésére

Online számlával rendelkező, de például hitelkártyát vagy betéti kártyát nem birtokló ügyfelek a
számláik rendezésére ellenőrzött, nem banki szolgáltató fizetésre szolgáló szoftvereit is
használhatják. A szolgáltatók ilyenkor az online bankszámlához hozzáférve a fizető fél nevében
utalják át pénzt a címzettnek, az utalás elvégzéséhez pedig nem szükséges a szolgáltatónál
számlát nyitni.
Ilyen szolgáltatást biztosít világszerte például az amerikai Paypal. Az európai szereplők közül a
fizető fél Németországban például a SOFORT, a skandináv országokban a Trustly, Hollandiában
pedig az IDEAL szolgáltatót hatalmazhatja fel, hogy banki adatai felhasználásával pénzt utaljon a
számlájáról.
A fizetési szolgáltatásokat nyújtó fél díjai nem lehetnek magasabbak a közvetlen kiadásaik áránál,
és hitelkártya vagy betéti kártya használatáért sem számíthatnak fel díjat.
Biztonságos fizetés
A bankok csak akkor akadályozhatják meg a fizetési szolgáltatók hozzáférését az ügyfél
számlájához, ha megalapozott biztonsági aggályok merülnek fel, amelyről már a felügyeleti
szerveket is tájékoztatták.
A fizetési szolgáltatóknak ugyanakkor garantálniuk kell az ügyfelek biztonságos azonosítását és a
biztonságos adatátvitelt. Az ügyféladatok megosztása csak az ügyfél hozzájárulásával történhet.
Amennyiben az ügyfél hozzájárulása nélkül történik utalás, akkor az átutalt összeg elvesztése,
ellopása vagy hibás felhasználása esetén az ügyfél a szabályok szerint legfeljebb 50 eurót
veszíthet. Felelőtlenül eljáró fizetési szolgáltató azonban akár az egész elvesztett összegért
felelősséggel tartozhat.
A jogszabálytervezetet most a Miniszterek Tanácsának hivatalosan is el kell fogadnia ahhoz, hogy
az új szabályok életbe léphessenek.
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Kudarcot vallott a szennyező fizet elv a vörösiszap-katasztrófában
Szigorítani kell a veszélyes hulladékot kezelő telepek ellenőrzését, meg kell alkotni a
környezetvédelmi felelősséget megállapító uniós jogszabályt és átláthatóságot kell
teremteni a kártalanítás terén. Többek között ezt szorgalmazza az öt évvel ezelőtti
magyarországi vörösiszap-katasztrófáról csütörtökön megszavazott parlamenti állásfoglalás.
„Kockázat mindig lesz, de az a cél, hogy javuljon a veszélyes hulladékok kezelésének biztonsága,
hogy ne történhessen meg még egyszer a magyarországi vörösiszap-katasztrófa. Ehhez szigorítani
kell a monitoring rendszert, és garantálni kell, hogy a vörös iszapot a tagállami hatóságok a
megfelelő, veszélyes hulladék kategóriába sorolják, és eszerint szabályozzák” - közölte a
jelentésért felelős olasz néppárti képviselő, Giovanni La Via.
Az 572 szavazattal, 34 ellenszavazat és 59 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás többek
között az alábbi tanulságokat vonta le a vörösiszap-katasztrófa kapcsán:
• a tagállamok továbbra sem hajtják végre a veszélyes hulladékok kezelésére, a környezet
védelmére vonatkozó uniós jogszabályokat, amelyek ráadásul helyenként - például az ellenőrzések
terén - fogyatékosak;
• a vörösiszapot több tagállamban nem veszélyes hulladékként sorolják be, így a kezelésére kiadott
engedélyek elégtelenek;
• a Bizottságnak uniós stressz-tesztet kellene előírnia a zagytározók állapotának felmérésére;

• a tagállamoknak garantálniuk kell a környezetvédelmi hatóságok függetlenségét;
• a tagállamoknak átlátható módon kell elvégezniük a károsultak kártalanítását; és
• a Bizottságnak javaslatot kellene tennie a balesetek esetén igénybe vehető harmonizált pénzügyi
biztosítékra vonatkozóan, és fel kellene mérnie, hogy a különösen nagy kárt okozó ipari
katasztrófák esetében a szennyező fizet elven túl hogyan lehet megosztani az anyagi felelősséget.
Hölvényi György néppárti képviselő szerint a vörösiszap-katasztrófa „igazi tanulsága a szennyező
elvének kudarca. Hiába rendelkezik ugyanis uniós szabály a felelősségről, kötelező pénzügyi
garanciák nélkül a szennyező nem lesz képes az általa okozott károkat megtéríteni." Ezért az
Uniónak ki kellene dolgoznia egy uniós katasztrófabiztosítási rendszert a nagy ipari katasztrófák
esetére. „Itt az ideje, hogy az Unió elvégezze a Kolontártól kapott házi feladatot."
Szanyi Tibor szocialista képviselő a katasztrófa két tanulságaként az ellenőrző hatóságok
felelősségére és az összegyűjtött támogatás elosztásának átláthatóságára fókuszált. „Megmozdult
az egész ország, mindenki próbált segíteni, de az állam által gondozott úton (…) nem volt
egyértelmű, hova jutnak a támogatások” – mondta.
Az uniós hulladék-irányelv rossz magyar átültetése, a veszélyes hulladékokra vonatkozó szabályok
végre nem hajtása, és az ellenőrző hatóságok gyenge teljesítménye is szerepet játszott az öt évvel
ezelőtti katasztrófában Jávor Benedek, a zöldek képviselője, szerint. „Fontos tapasztalat, hogy a
szennyező fizet elvét ma az Unióban nem tudjuk hatékonyan alkalmazni", így kerülhetett sor arra,
hogy „a 120 millió eurós kárt a magyar adófizetőknek kellett fedezni, a károkozó egyetlen fillérrel
sem járult ehhez hozzá."
Jávor felszólította a Bizottságot, hogy álljon elő olyan jogszabályjavaslattal, amely
megakadályozza, hogy a károkozó kivonja magát a felelősség alól.
Balczó Zoltán független képviselő a bírósági eljárások lassúságára hívta fel a figyelmet. „A
katasztrófa után a büntetőperben még első fokú ítélet sem született meg, vagyis nincs személyes
felelős. Milyen példát mutat ez?" – kérdezte.
2010. október 4-én az ajkai zagytározó beomlása miatt csaknem egymillió köbméter erősen lúgos
vörös iszap ömlött ki a környezetbe, elárasztva Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhely
településeket. A szerencsétlenségben tízen meghaltak, több mint 150-en megsérültek; a
helyreállítás a Bizottság szerint 35 milliárd forintba került.

Brüsszel, 2015. október 6.

Volkswagen-csalás az egész ágazat hírnevét veszélyezteti
A Volkswagen trükközött a kibocsátási teszteknél az Egyesült Államokban. De mi a
helyzet az európai mérésekkel?
A Volkswagen kibocsátás-csalásáról vitázott a Parlament kedden egy Elżbieta Bieńkowska biztoshoz
intézett kérdés kapcsán. A kérdezők azt firtatták, hogy vajon az Egyesült Államok mellett
Európában is manipulálták-e a kibocsátási adatokat. Többek szerint a botrány az egész autóipar
hitelességét megkérdőjelezi. A képviselők felszólították a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az olyan
tesztek bevezetését, amelyek tényleges használat során mérik a kibocsátott anyagokat.

Brüsszel, 2015. szeptember 29.

GMO-k tiltása: Magyarország is a „kezdő tizenegyben”
Tizenegy uniós tagállam, köztük Magyarország jelezte, hogy élni kíván a génmódosított
termékek köztermesztésbe való bevonásának tiltását lehetővé tévő záradékkal.
Tizenegy EU-tagállam kíván élni azzal az uniós jog adta lehetőséggel, hogy az általános
engedélyezés dacára országa egész területén vagy annak egy részén tiltsa a génmódosított
vetőmagok köztermesztésbe való bevonását. Ezt az Európai Bizottság illetékes szóvivője erősítette
meg kedden.
A korlátozás lehetőségével élni kívánó 11 tagállam: Belgium (Vallóniára), Nagy-Britannia (Skóciára,
Walesre és Észak-Írországra), Magyarország, Lengyelország, Litvánia, Lettország, Franciaország,
Horvátország, Ausztria, Görögország és Málta.
A 2015 elején elfogadott szabályozás értelmében a szóban forgó tagállamok a génmódosított
termék engedélyezését kérelmező céget tájékoztatja döntéséről.
Egy tagállam kétféleképpen tilthatja vagy korlátozhatja a GMO-k köztermesztésbe való bevonását:
- Az első opció szerint az engedélyezés során a tagállam jelzése alapján a kérelmező cég
módosíthatja kérelmét annak érdekében, hogy az uniós engedély területi hatálya ne terjedjen ki az
adott tagállam területének egy részére vagy egészére. Azaz az eredeti kérelem hatálya kerül
módosításra, majd az ezt figyelembe vevő határozat-tervezetről hoznak döntést a tagállamok.
- A második opció alkalmazása esetén a tagállam az engedélyezést követően szabadon dönthetne a
tiltásról vagy korlátozásról, azzal, hogy jelzi a Bizottság felé az indokait. A tagállam mérlegelésétől
függene, hogy figyelembe veszi-e a Bizottságtól esetlegesen kapott észrevételeket.
A Bizottság korábbi javaslata alapján környezetvédelmi és egészségügyi indokok kivételével (ezek
vizsgálatáért elvileg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, az EFSA a felelős) lényegében
bármilyen más szempontra hivatkozva lehetne korlátozni. A Tanács és az EP által kitárgyalt verzió
környezetvédelmi célok alapján is lehetőséget adna a korlátozásra és a tiltásra. Ezek a célok a
tudományos kockázatelemzés által nem vizsgált környezetvédelmi hatásokkal állhatnak
összefüggésben.
A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a vetőmagok ne fertőzzenek meg más termékeket,
és különleges figyelmet fordítsanak a határokon átterjedő GMO-fertőzések megelőzésére.

Brüsszel, 2015. 09. 28.

La Via: Felül kell vizsgálni a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó
szabályokat

Interjú Giovanni La Via (néppárti, olasz) EP-képviselővel

Az utóbbi napokban hangos volt a sajtó a Volkswagen-botránytól, miszerint a német
autógyártó olyan szoftvert telepített több millió eladott dízel járművébe, amelynek
segítségével kijátszhatók a károsanyag-kibocsátásra vonatkozó előírások. Az EP-ben a
környezetvédelmi szakbizottság foglalkozik az autók károsanyag-kibocsátására
vonatkozó szabályozással. A szakbizottság elnökét, Giovanni La Via (néppárti, olasz) EPképviselőt kérdeztük a lehetséges fejleményekről és a Parlament álláspontjáról.
Mára már azt is tudjuk, hogy a tesztek elkerülésére alkalmas, speciális szoftverrel
felszerelt autókat Európában is forgalmazták. Mit gondol, meddig fajulhat a botrány?
Nehéz előre megjósolni, hogy mi várható még. Világosan látszik, hogy európai szinten is vannak
hibák az ellenőrzési rendszerben. Arról is hallunk híreket, hogy egy másik nagy autógyártó is
használt hasonló szoftvert, ezért ki kell vizsgálnunk, hogy kik lehetnek még érintettek.
Gondolja, hogy a botrány hatására változhat a Parlament szerepe a károsanyagkibocsátás ellenőrzésében?
Az EP az Unió törvényhozásért felelős szerve, így a károsanyag-kibocsátás szintjét is szabályozza.
Minden autógyártó meg kell, hogy feleljen az előírásoknak. Ha nem tudnak, akkor le kell cserélniük
a modelljeiket, nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a környezetvédelmi szempontokra. Mihamarabb
érzékelhető változást kell elérnünk a környezetszennyezés csökkentésében.
Hogyan lehet elérni, hogy a gyártók betartsák az előírásokat?
Egyelőre a 28 tagállam maga ellenőrzi ezt. Szükségünk van egy európai ügynökségre, vagy
szervre, amely felülvizsgálja a tagállami ellenőrzéseket. A Parlamentnek az is megfelel, ha a
Bizottság egy már meglévő szervezetet javasol erre a szerepre. Bármely más lehetőséget is készek
vagyunk áttekinteni, hogy a vásárlók teljes képet kapjanak arról, milyen autót vesznek.
Gondolja, hogy a Parlamentnek szigorúbb szabályokat kellett volna javasolnia a
károsanyag-kibocsátás ellenőrzésére?
Nem, az EP a laboratóriumi vizsgálatok mellett szigorúbb ellenőrzéseket javasolt már akkor is,
amikor megkezdődtek a tárgyalások a károsanyag-kibocsátás szabályozásáról. Számos alkalommal
szavaztunk egy új rendszer kidolgozása mellett. A Parlament célja egyértelmű: a károsanyagkibocsátás újraértékelését szeretnénk.
Európát mindig is úgy ítélték meg, hogy sokat tesz a környezetvédelemért és küzd az
éghajlatváltozás káros hatásai ellen. Hogyan őrizhető meg mindez, ha a vállalatok ilyen
egyszerűen manipulálhatják a károsanya-kibocsátás mérésének tesztjét?
A decemberi párizsi klímacsúcs közeledtével meg kell mutatnunk a világnak, hogy komolyan
vesszük a környezetvédelem kérdését és teszünk a változásért. Büntetéseket kell kilátásba
helyeznünk, majd érvényesíteni őket szükség esetén. Ez kiemelten fontos.

2015. szeptember 28.

„A VW-botrány csak a jéghegy csúcsa”
Jelenleg a gyártók a saját laboratóriumaiban a saját embereik mérnek, akik tőlük kapják a
fizetésüket. Még a teszteket felügyelő szervezeteket is az autóipar fizeti."
A Volkswagen dízelbotránya csupán a jéghegy csúcsa – állítja a Közlekedés és Környezet
(Transport and Environment) elnevezésű civil szervezet.
Kutatásaik szerint több más európai autógyártó, köztük a Mercedes, a BMW és a Peugeot egyes
modelljei 50 százalékkal többet fogyasztanak az úton, mint laboratóriumi körülmények között.

Ezért a valóságban a széndioxid-kibocsátás is sokkal nagyobb, hiszen a hivatalos statisztikák
manipulált teszteken alapulnak.
– Tudjuk, hogy az autóipar a legkülönfélébb módokon képes befolyásolni a tesztek eredményeit –
mondja a civil szervezet szakértője, Greg Archer. – Biztosítani kell, hogy a teszteket valóban
független szervezetek végezzék el. Jelenleg ugyanis a gyártók a saját laboratóriumaiban a saját
embereik mérnek, akik tőlük kapják a fizetésüket. Sőt még a teszteket felügyelő szervezeteket is
az autóipar fizeti.
A torzított adatok egy átlagos autósnak évente 450 euró, átszámítva több mint 140 ezer forint
többletköltséget okoznak tankoláskor a szervezet számításai szerint. Ezt pedig nem szabad tétlenül
nézni – jelentette ki Bas Eickhout, az Európai Parlament holland zöld párti képviselője.
– Az Európai Bizottság tudott arról, hogy a tényleges károsanyag-kibocsátás nagyobb a mértnél.
Sokkal többet kellett volna tenni azért, hogy a gyártók betartsák a szabályokat. Jelenleg ugyanis
túl könnyű elbújniuk az egyes tagállamok hatóságai mögé.
Közben a német ügyészség büntetőeljárást indított a Volkswagen-csoport lemondott
vezérigazgatója, Martin Winterkorn ellen, csalás gyanújával. Előzőleg a konszern elismerte, hogy a
környezetvédelmi adatok meghamisítására alkalmas szoftverrel látta el egyes modelljeit.

Brüsszel, 2015. szeptember 24.

Pargneaux: A klímakonferencia nemcsak a párbeszéd, de a döntés
színtere is lesz

Interjú Gilles Pargneaux (szocialista, francia) témafelelőssel
Az emelkedő hőmérséklet és az egyre gyakoribb szárazság, vagy éppen árvíz mind az
éghajlatváltozás számunkra is érzékelhető következménye. Decemberben a párizsi
klímakonferencián a résztvevő országok egy új globális éghajlat-változási egyezményről
tanácskoznak. Az EP véleményének kidolgozásáért a környezetvédelmi szakbizottság
felelős, amely szerdán megszavazta a Parlament céljait az új megállapodás kapcsán.
Gilles Pargneaux (szocialista, francia) témafelelőst kérdeztük a kitűzött célokról.
A jelentésben a Parlament szerint csökkenteni kell az üvegházhatást kiváltó gázok
kibocsátását 40 százalékkal az 1990-es évekhez képest 2030-ra. Hogyan győzi meg az
EP Kínát, az USA-t, az Uniót és a tagállamokat, hogy támogassák ezt az ambiciózus
célkitűzést?
Ez egy hosszú folyamat. A jelentést ma reggel elfogadta a környezetvédelmi szakbizottság, a
Parlament az október 14-i plenáris ülésen szavaz róla. Ez lesz az EP hivatalos álláspontja.
A Parlamentet hivatalos delegáció képviseli majd a párizsi klímakonferencián. Van számos
ambiciózus célunk, amiben megelőzünk olyan országokat, mint például Kína, de az igazi célunk a
meggyőzés lesz. Hivatalos delegációnk találkozik majd harmadik országok képviselőivel is a
konferencián, amely nem csak a párbeszéd, de a döntés színtere is lesz.
A jelentés további forrásokat csoportosítana át az éghajlatváltozás megakadályozására,
illetve a következményeinek kezelésére. Hogyan lehet emelni a klímaváltozás
megállítására szánt összeget?

Hiteles pénzügyi csomagra van szükségünk. A javaslataink útmutatót adnak, hogyan biztosítsunk
évi 100 milliárd dollárt a klímaváltozás elleni küzdelemre létrehozott alap számára. Ennek
köszönhetően segíthetünk a leginkább veszélyeztetett, fejlődő országoknak, amelyeknek nincs
kapacitásuk az éghajlatváltozás elleni küzdelemre.
Az alaphoz a résztvevő országok járulnak hozzá, de emellett a jelentés tartalmaz javaslatokat arra
is, hogyan találhatunk további erőforrásokat a finanszírozáshoz. A pénzügyi csomag a párizsi
megállapodás egyik kulcsfontosságú eleme. Ha a finanszírozásra nem találunk megoldást, az azt is
eredményezheti, hogy nem kötünk megállapodást, vagy csak félig lesz sikeres a találkozó.
Pontosan mi lesz a Parlament szerepe a klímakonferencián?
Reméljük, hogy az EP kulcsszerepet játszik majd, hiszen ez az évszázad egyik legfontosabb
találkozója. Ha nem sikerül megegyeznünk, a Föld éves átlaghőmérséklete 2 fokkal emelkedhet,
ami soha nem látott mértékű természeti katasztrófákat és éhínséget eredményez.
Ha nem teszünk semmit, világszerte akár 200 millió ember kényszerülhet elhagyni a lakóhelyét az
éghajlatváltozás miatt.

Brüsszel, 2015. szeptember 25.

Rágerjedt Európa a Volkswagen-botrányra
Az Európai Bizottság csütörtökön felszólította tagállamokat, hogy vizsgálják meg, náluk
is előfordultak-e olyan csalások a gépjárművek károsanyag-kibocsátási tesztjeivel
kapcsolatban, amilyeneken a Volkswagent az USA-ban rajtakapták. Az EU-ban 2016
elejétől fokozatosan olyan tesztelési eljárásra térnek át, amely laboratóriumi
körülmények helyett az autó tényleges használatakor méri a károsanyag-kibocsátást.
Nagy hullámokat vet az Európai Unióban is az a botrány, amely a tengerentúlon eladott
Volkswagen személygépkocsik kibocsátási tesztjének manipulálása miatt robbant ki. Az amerikai
hatóságok egy olyan, a járműbe beszerelt eszköz alkalmazásán kapták rajta a világ első számú
autógyártóját, amellyel manipulálni lehet mérés során a jármű károsanyag-kibocsátását, kisebb
mennyiséget mutatva a valóságosnál.
A botrány folyományaként az Európai Bizottság csütörtökön felszólította a tagállamokat, hogy
nézzenek utána, mi a helyzet az Európában eladott autók esetében, és tegyenek meg mindent az
uniós szinten elfogadott kibocsátási szintek maradéktalan betartása érdekében.
„Az üzenetünk egyértelmű: zéró tolerancia a csalással szemben és az EU-szabályok szigorú
betartása. A teljes képet látnunk kell, és hatékony szennyezőanyag-kibocsátási méréseket kell
hatályba léptetnünk” – jelentette ki Elzbieta Bienkowska, a belső piacért és az iparpolitikáért felelős
uniós biztos.
Brüsszel kérése a tagállamokhoz, hogy végezzék el a szükséges vizsgálatokat és számoljanak be
azok eredményeiről. Az uniós hatóságok tudni szeretnék, hogy mennyi az EU-ban engedélyezett
járműbe szereltek be ilyen félrevezetésre alkalmas eszközt, amelyek használatát tiltja az Euro 5/6
rendelet. A témát a következő napokban a típusjóváhagyásért felelős tagállami hatóságokkal is
megvitatják.
Brüsszel arra számít, hogy a tagállamok gyorsan megállapodnak azokról a jogszabályi
javaslatokról, amelyek biztosítják, hogy a gépkocsik típusengedélyezéséhez alkalmazott
károsanyag-kibocsátás mérések a tényleges vezetés közbeni kibocsátást mutassák, és ne lehessen
„megbuherálni” ezeket.
A testületnél emlékeztetnek rá, hogy az új kívánalmaknak megfelelő mérési eljárásokat 2016
elejétől vezetik be fokozatosan, kiegészítve a jelenlegi laboratóriumi teszteléseket. A jogalkotóknak

ugyanakkor még közös nevezőre kell jutniuk arról, mi legyen abban az esetben, ha a kétfajta
(laboratóriumi illetve az autó használata közben) elvégzett mérés jelentős eltéréseket mutat ki.
Bienkowska szerint az erről a csomagról való megállapodás a már elfogadott RDE (real drivind
emissions) mérési eljárásokkal kiegészülve ambiciózus és masszív kibocsátási tesztet eredményez
majd az Európai Unióban.
Az Európai Parlament környezetvédelmi bizottsága közben szerdai ülésén elfogadta a gépkocsik
károsanyag-kibocsátási szabályainak módosításáról szóló javaslatot, ami bizonyos szennyező
anyagokra kibocsátási határértékeket szab meg. A képviselők arra is felszólították az EU-t, hogy
2017-ben mindenhol vezesse be a valós kibocsátást tükröző új szabályokat. A szakbizottság tagjai
emellett 2019-től kezdve minden új autóban üzemanyag-fogyasztási mérőt és sebességváltó
kijelzőt szeretnének, ami információkat közöl a volánnál ülő személynek arról, hogyan érdemes
takarékosan, kisebb fogyasztással vezetni.

Brüsszel, 2015. szeptember 23.

Eljárások cunamija a menekültügyi szabályok be nem tartása miatt
Negyven kötelezettségszegési döntést hozott szerdán az Európai Bizottság a tagállamok
túlnyomó részével szemben a közös európai menekültügyi rendszer maradéktalan
végrehajtásának elmulasztása miatt. Magyarország a menekültügyi eljárásokról és a
menekültek befogadási körülményeiről szóló irányelvek átültetéséről szóló hivatalos
tájékoztatás elmulasztása miatt kapott két felszólító levelet.
Negyven esetben indított új kötelezettségszegési eljárást vagy léptette a már korábban megindított
procedúrát a következő szakaszba szerdán az Európai Bizottság a közös európai menekültügyi
rendszer hiányos végrehajtása miatt. A szerdán elfogadott negyven kötelezettségszegési döntés
hozzáadódik ahhoz a 35 eljáráshoz, amelyek megindításáról korábban hozott döntést a testület.
Miként a döntést bejelentő bizottsági alelnök, Frans Timmermans szerdai sajtótájékoztatóján
rámutatott, a 28 tagállamból mostanáig mindössze öt ültette át és hajtja végre rendeltetés szerint
az EU menekültügyi jogszabályait. Ezek a mellékelt táblázat szerint Hollandia, Portugália,
Szlovákia, Horvátország és Finnország (Nagy-Britanniának, Írországnak és Dániának nincs ilyen
kötelezettsége).
A valóságos lavinaként lezúduló új kötelezettségszegési döntések közül kettő Magyarországot is
érinti. A kormány egyfelől a menekültügyi eljárásokról, másfelől a menekültek befogadásának
körülményeiről szóló uniós irányelvek (mindkettőt 2013-ban fogadták el) kapott hivatalos felszólító
levelet, ami az eljárás megindítását jelenti.
Hazánk emellett egy úgynevezett adminisztratív levelet is kapott a Bizottságtól, amelyben az
felvilágosítást kér az ujjlenyomatok vételére vonatkozó EURODAC-rendelet alkalmazásáról.
Magyarország információink szerint már az első (35-ös) körben is kapott két hivatalos felszólító
levelet, az egyiket az úgynevezett „kvalifikációs irányelv” apropóján, ami harmadik országokból
származó vagy hontalan személyek nemzetközi védelemre való jogosultságának minimális
sztenderdjeit harmonizálja.
A közös európai menekültügyi rendszer jelenlegi állapotában öt jogszabály betartására kötelezi a
tagállamokat. Ezek: a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv (2013), a menekültek
befogadásainak körülményeiről szóló irányelv (2013), a nemzetközi védelemre szorulók jogállásáról
szóló ún. kvalifikációs irányelv (2011), az EURODAC-rendelet (ujjlenyomatok vétele és tárolása),
továbbá a visszaküldésről szóló direktíva (2008-ból).
A Bizottság által szerdán hozott döntések ennek az öt jogszabálynak a valamelyikét, illetve a
megfelelő végrehajtás elmulasztását érintik.
Bulgáriával és Spanyolországgal szemben a testület már a második szakaszba léptette (indoklással
ellátott levél kiküldésével) a kvalifikációs irányelv átültetéséről szóló tájékoztatás elmulasztása

miatt indult eljárást.
Brüsszel egy második, kiegészítő hivatalos felszólító levelet küldött a görög kormánynak is a
menekültek fogadásának körülményeiről és a menekültügyi eljárásról szóló irányelvek bizonyos
rendelkezéseinek megsértése miatt. A Bizottság szerint nagyon komoly hiányosságok vannak a
görög menekültügyi rendszerben, többek között a nemzetközi védelmet kérő személyek
fogadásának fizikai körülményeit, továbbá a határőrizeti rendszer strukturális hiányosságait
illetően.

Brüsszel, 2015. szeptember 18.

Az unió felkészült a párizsi klímacsúcsra

Megállapodott a párizsi klímacsúcson képviselendő közös uniós álláspontról a környezetvédelmi
miniszterek tanácsa.
Eszerint a korábbi tervekkel összhangban 2030-ig 40 százalékos kibocsájtáscsökkentést
szeretnének.
2050-ig pedig 50 százalékkal vágnák meg a kvótákat.
- Minden országot felszólítunk arra, hogy 2020-ig közösen csökkentsék a károsanyagkibocsájtást.
2050-ig pedig 50 százalékkal kell csökkenteni ezt az 1990-es szinthez képest- mondta az illetékes
uniós biztos, Miguel Arias Cañete.
Az uniós tanácskozással egyidőben környezetvédők tüntettek Brüsszelben.
Szerintük kétséges az olajipar és a megújuló ágazat kötélhúzásának eredménye.
Bírálta az uniót a Greenpeace is, szerintük gyenge tárgyalási pozícióval készülnek a decemberi
párizsi klímacsúcsra.
- Úgy gondoljuk, hogy még ebben az évszázadban véget kell vetni a fosszilis energiahordozók
használatának, erről meg kell állapodni. Megújuló energiaforrásokat kell beállítani helyettük –
mondta egy civil szervezet vezetője, Wendel Trio.
- A párizsi csúcstalálkozó előtt sokan egyre hangosabban követelnek komoly kötelezettségvállalást
a klímaügyben. Olyannyira, hogy az ügy mellett Ferenc pápa is kiállt.

Brüsszel, 2015. szeptember 15.

Élelmiszer-technológia. A kiváló minőségű élelmiszerekért.
Az Európában alkalmazott élelmiszer-technológiák a legmagasabb normákkal összhangban
gondoskodnak ételeink frissességéről és ízletességéről, ezáltal megőrizve egészségünket.
Egy videó egyszerű magyarázatot ad arra, hogyan lehet meghosszabbítani az élelmiszerek
szavatossági idejét és bemutatja, hogy az élelmiszer-technológia mennyire van jelen mindennapi
életünkben.

A videó itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=D1606XwlILE

Brüsszel, 2015. szeptember 13.

Tiltaná a klónozást az Európai Parlament
Az Európai Parlament teljes tilalmat követel a klónozott haszonállatokra és hústermékekre.
A most elfogadott határozatban az áll, mind a klónozott haszonállatok tartását, mind a belőlük
készült hústermékek forgalmazását be kell tiltani.
A képviselők nagy többsége támogatta a döntést.
A határozat kimondja, ez a technika nem fejlődött eléggé, ezért a klónozott haszonállatok 90
százaléka rendellenességeklkel jön világra.
A klónozással egyes sejtekből genetikaialag egyező utódokat hoznak létre.
Az Európai Bizottság és egyes tagállamok ellenzik a teljes tilalmat.

Brüsszel, 2015. augusztus 17.

Roaming, netsemlegesség, geo-blocking: mi micsoda a digitális korban?
Még kihasználatlanok a digitális kor kínálta lehetőségek az EU-ban
315 millió európai használja az internetet nap mint nap. Online olvassuk a híreket, vásárolunk,
tartjuk a kapcsolatot ismerőseinkkel. Annak érdekében, hogy a digitális kor kínálta lehetőségeket
országhatároktól függetlenül ki lehessen haszálni, az Európai Bizottság stratégiát dolgozott ki a
digitális egységes piac megteremtésére, amelyet májusban ismertetett az EP-ben. Júniusban a
Parlament és a tagállamok képviselői megállapodást kötöttek a roaming díjak 2017 közepére
történő megszüntetéséről.
Az EP egyik tanulmánya szerint egy teljes értékűen működő digitális egységes piac megteremtése
a GDP 500 milliárd eurós növekedésével is járhat évente.
Cikkünkben a digitális világ legfontosabb kifejezéseit gyűjtöttük össze, a teljesség igénye nélkül.
Nagy mennyiségű adat (Big Data)
Különösen nagyméretű adathalmaz, amely az emberek viselkedésére vonatkozó olyan adatokat
tartalmaz, mint például az online vásárlásokra vonatkozó információ vagy a GPS-jelek.
Szabályozása kapcsán az Európai Bizottság számos kihívással néz szembe, mint például a
tulajdonjog és a személyes adatok védelmének kérdése.
Felhő alapú számítástechnika (cloud computing)
A technika lényege, hogy az adatokat nem a számítógépen, hanem egy távoli, interneten keresztül
elérhető szerveren tárolják és dolgozzák fel. Míg egyfelől nagyobb kényelmet és alacsonyabb
költséget kínál a felhasználók számára, addig a másik oldalról számos kockázatot is jelent, például
a különleges, személyes adatok kezelése kapcsán.

E-kereskedelem (E-commerce)
Az árucikkek interneten keresztüli eladása, vásárlása, cseréje. A Bizottság adatai szerint az EU-n
belüli online vásárlásoknak csupán a 15 százaléka ilyen, amely főként a magas szállítási
költségeknek köszönhető. Emiatt a termékek szabad áramlása nem érvényesül teljes mértékben az
internetes vásárlások esetében, hiszen nagyobb költséget jelent a külföldiek számára, mint az
adott országban élő állampolgároknak.
Geo-blocking
Az a gyakorlat, amikor a vállalatok földrajzi helyhez kötik termékeik online történő megvásárlását.
Számos cég gyakran indoklás nélkül meggátolja az árucikkei interneten keresztüli vásárlását egy
másik országból érkező igény esetén és visszairányítja a felhasználót egy helyi áruházhoz, ahol
azonban más áron kaphatók a termékek.
A júliusi plenáris ülésen az EP-képviselők a szerzői jogok reformjáról szóló jelentésről szavaztak,
amely hangsúlyozza, hogy a szerzői jogvédelemmel ellátott tartalmakat elérhetővé kellene tenni a
határokra való tekintet nélkül. A Parlament ugyanakkor az európai kulturális hagyományokat
bemutató televíziós és filmes produkciók finanszírozása miatt a területi engedélyeket is fontosnak
tartja.
Netsemlegesség (net neutrality)
Az az elv, amely szerint az internetes szolgáltatóknak azonos módon kell megítélniük az online
elérhető tartalmakat, weboldalakat és platformokat. Tilos például direkt meggátolni vagy lelassítani
konkurens weboldalakat vagy online szolgáltatásokat.
Az Európai Bizottság által előkészített távközlési csomag részeként a Parlament és a tagállamok
képviselői júniusban megegyeztek abban, hogy lépéseket tesznek a netsemlegesség
előmozdításáért.
Roaming
Olyan szolgáltatás, amelynek segítségével akkor is telefonálhatunk és bonyolíthatunk
adatforgalmat a mobileszközeinken, ha külföldön tartózkodunk.
Júniusban a Parlament és a tagállamok képviselői megállapodást kötöttek a roaming díjak 2017
közepére történő megszüntetéséről.

Brüsszel, 2015. augusztus 11.

Mire költhetjük a menekültekre kapott brüsszeli támogatást?

Az Európai Unió további 2,4 milliárd eurót hagyott jóvá a a migrációs nyomásnak kitett
tagországok menekültügyi munkájának hatékonyabbá tételére. Ebből Magyarországnak 61,5 millió
euró, tehát csaknem 20 milliárd forint jut, de az ország már márciusban is kapott 24 millió eurót
(7,5 milliárd forint). Utánajártunk, milyen feladatokat finanszíroz az Unió, például plakátkampányra
lehet-e költeni belőle.
Az Európai Bizottság a 2,4 milliárd euróból többéves nemzeti programokat finanszíroz. A
Magyarországnak jutó 61,5 millió eurót hat év alatt, 2020-ig lehet lehívni. Az augusztusban
megítélt összeg elsősorban informatikai és vízumügyi fejlesztésekre szabad elkölteni, míg a
márciusi 24 milliót a magyar migrációs politika hatékonyabbá tételére kell fordítani.

A nemzeti program már a bevezetőjében rögzíti, hogy ebből kell egy új befogadóállomást építeni,
és a meglévőkben is javítani kell a körülményeket.
Kevésbé ismert, de Magyarország azt is vállalta, hogy alaposabban felderíti a migránsok
szülőföldjének körülményeit, a krízisövezetekbe tanulmányutakat kell szervezni a szakemberek
számára, hogy pontosan megismerhessék az ott élők körülményeit. Szám szerint 20 ilyen országot
kell a magyar szakembereknek megismerniük.
A program nagy figyelmet fordít a legálisnak minősített migránsok beilleszkedésére, egyebek
mellett a munkaerőpiacon. A magyar kormány azt is vállalta, hogy javítja a menekültekről kialakult
képet, és elősegíti a különböző kultúrák közötti párbeszédet, hogy a migránsok megismerhessék a
magyar életmódot, a magyarok pedig a migránsok életébe láthassanak bele. Ettől azt várják, hogy
a magyar társadalom barátságosabban fordul a legális bevándorlók felé. A megállapodás szerint
Magyarország elsődleges célja az integráció: a pénz 40 százalékát erre fordítja, 27 százalékot a
menekültek ellátására, és 30-at a hazájukba visszatérő menekültek költségeire, régi hazájukban az
életük stabilizálására szánnak.
Az elmúlt 10 évben évente 2-3 ezer menekült érkezett Magyarországra, ez tavaly 42 ezer 777-re
nőtt – részben az erőteljesebb határőrizetnek és mélységi ellenőrzésnek is köszönhetően többen
kerültek be a menekültkérő rendszerbe. Ezért szükségessé vált a 4 meglévő mellé egy további
menekülttábort is építeni. A zárt táborokra, ahonnan a menedékkérők nem jöhetnek ki, hazai
forrásokat kell fordítani – ilyen helyre kerülnek például azok a menekültek, akik repülőgéppel
érkeznek Magyarországra.
A dokumentum azt is rögzíti, hogy Magyarország kihívásokkal küzd a menekültkérelmek szakértő
elbírálása terén, leginkább a gazdasági bevándorlók és a menekülők közötti különbségtétel terén.
A hazatelepítés is prioritás a magyar menekültpolitikában, noha a menedékkérők nagy számához
képest szinte eltörpül a 2013-ban hazatelepített szíriaiak száma: mindössze kilencen voltak. A
2014-15-ös periódusra a magyar kormányzat sokkal ambiciózusabb számot vállalt: 40 főt szeretne
hazatelepíteni.
Mivel a letelepedési engedélyek megadásához Magyarországon szükség van arra, hogy a kérelmező
biztosítani tudja a saját megélhetését, ezért fontos, hogy számukra nyelvtanfolyamokkal és
munkaerő-piaci programokkal megkönnyítsék a munkába állást.
Ezt a magyar program már a kibocsátó országokban szeretné elkezdeni: a támogatásért cserébe
vállalta a budapesti kormányzat, hogy információt ad a hazai munkaerő-piaci helyzetről és törvényi
szabályozásról azoknak, akik még nem hagyták el szülőföldjüket, hogy a krízisövezetekben lakók el
tudják dönteni: szakképzettségükkel el tudnak-e majd helyezkedni, leendő vállalkozásuk nyújt-e
számukra elegendő jövedelme.
Ezzel az alprogrammal 10 ezer embert értek el, 200 ember vett részt indulás előtt magyar
nyelvtanfolyamon, és 700 ember kapott segítséget családegyesítéshez. A magyar program fontos
része, hogy ezek az emberek hivatalnokként vagy önkéntesként részt tudjanak venni a magyar
migrációs politika megvalósításában.

Brüsszel, 2015. július 29.

Oktatás, a nők jogai, Schengen: az EP legnépszerűbb posztjai a
Facebookon
Az oktatásról, a nők jogairól és az EU-n belüli szabad mozgásról szóló posztok kapták a legtöbb
lájkot az EP Facebook-oldalán az első félévben. A Szaharov-díjas Hauwa Ibrahim és Malala

Yousafzai üzenetei az oktatáshoz való egyenlő hozzáférésről és a nők jogairól is a legnépszerűbb
témák között voltak az EP Facebook-oldalát követő közösség körében.
A Parlament Facebook-oldalának legnépszerűbb posztja a 2005-ös év Szaharov-díjasa, Hauwa
Ibrahim videóüzenete volt a nemzetközi nőnap alkalmából március 8-án, amelyben a nők jogairól
beszélt, hangsúlyozva: „Ha a lányok oktatásába fektetünk be, az emberiség jövőjébe fektetünk
be”. A bejegyzést több mint 100 ezren lájkolták, amely így a legnépszerűbb poszt lett az EP
Facebook-oldalának létrehozása óta.
Hasonló témával foglalkozott a második legtöbb lájkot kapott bejegyzés: „Fegyver vagy oktatás?
Melyikbe kellene fektetni? Nézd meg, mit válaszolna Malala és oszd meg a posztot, ha egyetértesz
vele”. Több mint 30 ezren kattintottak a lájkra, osztották meg, vagy fűztek megjegyzést a
poszthoz, amelyet a nőnap előtt osztottunk meg. A videóban Malala Yousafzai, a nők oktatásáért
küzdő pakisztáni aktivista osztotta meg gondolatait arról, mi a szerepe a tanulásnak a nemek
közötti egyenlőség terén.
A Schengeni Megállapodás harmincadik évfordulójáról szóló bejegyzést csaknem 30 ezren lájkolták
júniusban. Az egyezmény az országok közötti szabad mozgást tette lehetővé, amelynek
köszönhetően az európaiak több mint 1,25 milliárdszor lépték már át a belső határokat az EU-ban.

Brüsszel, 2015. július 22.

Öt dolog, amit nem árt észben tartani nyaralás előtt

Hogyan szervezik utazásaikat az európaiak?

Nyaralás előtt senki nem szeret a félresikerült vakáció gondolatával foglalkozni, de nem árt
felkészülni az esetleges vészhelyzetekre. Néhány jó tanács az útra kelőknek.

Az EU területén, illetve néhány EU-n kívüli országban, például Svájcban vagy a Dél-afrikai
Köztársaságban is használható a 112-es segélyhívó, amelyen keresztül a rendőrség, a tűzoltóság
és a mentők is riaszthatók.
Indulás előtt nem árt beszerezni az európai egészségbiztosítási kártyát sem, amellyel az EU 28
tagállamában, illetve Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban ugyanazokkal a
feltételekkel és költségekkel lehet igénybe venni a sürgősségi ellátást, mint az abban az országban
biztosítottak. A kártyát mindenkinek otthon, a saját egészségbiztosítójától kell igényelnie.
A repülő-, hajó-, busz- vagy vonatjárat legalább 1-5 órányi késése, vagy törlése esetén az
uniós szabályok értelmében kártérítés jár az utasoknak, a társaságoknak pedig szükség esetén
gondoskodniuk kell az utasok élelmezéséről és elszállásolásáról. További információ az utasok
jogairól ide kattintva olvasható.
Ha elveszne az útlevele, a rendőrséggel akadna dolga külföldön, esetleg konzuli segítségre van
szüksége az EU-n kívül olyan országban, ahol hazájának nincs nagykövetsége vagy konzulátusa,
bármely másik uniós ország nagykövetségéhez fordulhat segítségért.
2014. július 1-jétől tovább csökkentek a külföldi telefonálás és adatletöltés költségei, így az
otthoniakkal való kapcsolattartás is könnyebb. Június 30-án pedig a Parlament és a tagállamok
képviselői arról kötöttek megállapodást, hogy 2017. közepére megszüntetik a roaming díjakat. A
tarifákról ide kattintva lehet olvasni.

Brüsszel, 2015. július 16.

Kijöttek az első energia uniós javaslatok
Két jogszabály-tervezet és egy széles körű szakmai konzultációt indító kommunikáció
elfogadásával szerdán kezdetét vette az energia uniós projekt végrehajtása. Első körben, a nyári
csomag részeként a Bizottság kezdeményezte az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer
revízióját, a villamos energia piac szerkezeti átalakítását és az energiahatékonyságot jelölő címkék
egyszerűsítését.
A testület "nyári csomagját" a decemberi párizsi globális klímacsúcsra való felkészülésnek rendelte
alá, amikor kezdeményezte az európai kibocsátás-csökkentési rendszer (ETS) és az
energiahatékonysági címkézési szabályok felülvizsgálatát, továbbá az átfogó szakmai egyeztetést
és egy majdani jogszabálytervezet előkészítését szolgálva felvázolta azokat a paramétereket,
amelyek mentén végre kellene hajtani a következő években a villamos energia piac
szerkezetátalakítását.
A Bizottság azt javasolja, hogy 2021-től kezdődően évente 2,2 százalékkal csökkenjen a
kibocsátási egységek száma a rendszerben. Az árverésre bocsátandó egységek részaránya a teljes
kvótán belül 2020 után is a jelenlegi szinten, 57 százalékon maradna. Az ingyenesen szétosztható
kvóták aránya pedig 43 százalék maradna - ezeket elsősorban azon iparágak és szektorok között
osztanák szét, amelyek esetében a legnagyobb a termelés EU-ból történő kiköltözésének a
kockázata. Ennek megfelelően 2020 után is minden jelentősebb iparágat úgy tekintenek majd,
mint amelyek esetében fennáll a "szénszivárgás" veszélye.
A javaslat a korábbi politikai szintű megállapodásnak megfelelően egy innovációs és egy
modrnizációs alap létrehozását is előirányozza.
A háztartási gépek és más cikkek energiateljesítménye esetében a Bizottság egy A-tól G-ig terjedő
skálájú címkézés bevezetését, egészen pontosan újrabevezetését javasolja, miután ez már
korábban is használatos volt, amíg meg nem szüntették. A javaslat része még egy digitális
adatbázis létrehozása az új energiahatékony termékek számára.
A villamos energia piac szerkezetének átalakítását a gyorsan változó piaci környezet teszi
szükségessé Brüsszel szerint. A megújuló energiaforrásból előállított villamos áram részaránya a

jelenlegi 25 százalékról 2030-ra 50 százalékra fog nőni előreláthatóan. Ezzel párhuzamosan
gondoskodni kell arról, hogy a hálózatok képesek legyenek befogadni a változékonyan jelentkező
"megújuló" áramot, amihez elengedhetetlen biztosítani a határokon átnyúló villamosenergiakereskedelmet.
A kommunikációban a Bizottság egy sor olyan intézkedést felvázol, amelyek révén rugalmasabbá
válhat a piac működése. Így például a fogyasztók számára biztosítani kellene a lehetőséget arra,
hogy aktív fogyasztóként a napszakonkénti árakhoz igazítsák a fogyasztásukat. Szükség van arra
is, hogy megépüljenek a hiányzó villamos energia infrastruktúrák, továbbá hogy a tagállamok
fokozatosan megszüntessék az árszabályozást és az alacsony hatékonyságú támogatási
rendszereket. A bizottsági elképzelés része továbbá egy, a jelenleginél összehangoltabb megújuló
támogatási rendszer a tagállamok között.
A villamos energia piac szerkezetátalakításáról 2016 második felében várható konkrét
jogszabályjavaslat. Bizottsági szakértők szerint ez nem egy új jogszabály lesz, hanem a már
meglévő irányelveket és rendeleteket fogják egy lépésben módosítani.

Brüsszel, 2015. július 10.

Az első lépés a délkelet-európai gázpiac integrációja felé
A 15 közép- és délkelet-európai ország által Dubrovnikban aláírt egyetértési megállapodás célja,
hogy megnyissa az utat az EU és az Energiaközösség gázpiacainak szorosabb integrációja előtt. A
cselekvési tervben kiemelt hét prioritási projekt egyike a horvátországi LNG-gáz Magyarországra
történő szállításához szükséges infrastruktúra létrehozása. A Török Áramlatra rácsatlakozó görögmacedón-szerb-magyar gázvezeték (TESLA) egyelőre nem része a gázpiaci integrációs tervnek.
Az EU egészében legsebezhetőbbnek tartott közép- és délkelet-európai gázpiac integrációját
célozza az az egyetértési megállapodás, amit pénteken írt alá a horvátországi Dubrovnikban 15
ország, köztük 9 uniós tagállam.
A kezdeményezésben résztvevő tizenöt állam, köztük Magyarország megállapodott, hogy együtt
fognak törekedni a még hiányzó, földgáz-infrastruktúrák közötti kapcsolódási pontok kiépítésének
felgyorsítására, valamint azon meglévő technikai és szabályozási akadályok leküzdésére, amelyek
az ellátás biztonságát, valamint a teljes mértékben integrált és versenyképes energiapiac
kialakulását hátráltatják a térségben.
Az egyetértési megállapodásban a közép- és délkelet-európai térség országai leszögezik, hogy a
régió gázellátásának diverzifikálása alapvetően négy forrásból kell. hogy származzon. Ezek: a
kétirányú gázáramlásból a már meglévő gázvezetékeken; új saját szárazföldi és tenger alatti
forrásokból; a cseppfolyósított földgázból (LNG); valamint a déli gázfolyosón keresztül elérhetővé
váló új forrásokból.
"Az infrastrukturális projektek időben történő megvalósítása különösen fontos Közép- és DélkeletEurópa sebezhető helyzetének fényében, ahogy a 2014-ben elfogadott európai energiabiztonsági
stratégia és a stressz tesztek is rámutattak" - húzza alá az egyetértési megállapodás.
A kezdeményezés elsődleges célja annak biztosítása, hogy a régió valamennyi országának
hozzáférése legyen legalább három gázellátási forráshoz. Ezért az aláíró felek egy korlátozott
számú infrastruktúra-fejlesztési projektet azonosítottak be, amelyek a megállapodás részeként
elfogadott cselekvési tervben kiemelt helyet élveznek és a lehető legköltséghatékonyabb módon
kell elkészülniük.
A hét kiemelt projekt kiválasztásánál az volt a fő szempont, hogy a lehető legnagyobb előnyökkel
járjon az egész térség gázellátása számára.
A prioritási listára felvett hét beruházás mindegyike szerepel az európai hálózatfinanszírozási
eszköz (CEF) által finanszírozandó kiemelt projektek listáján (PCI). Ezek: a Kaszpi-tenger
környékéről származó földgázt Európába juttató transz-adriai csővezeték (TAP), a horvátországi
LNG terminál, a horvát cseppfolyós gáz Magyarországra történő szállítását lehetővé tévő
infrastruktúra megépítése, a Görögország és Bulgária, valamint a Szerbia és Bulgária közötti
rendszerösszekötők, a bulgáriai és romániai evakuálási rendszerek kiépítése, illetve megerősítése.

A második kosárba kerültek az ún. feltételes prioritási projektek. Ezek a következők: a Feketetenger part menti vizeiben kitermelt román földgáznak a román gázvezetékrendszerbe való
bekötése (ez a kitermelő konzorcium kapacitás iránti igényétől függ); a horvát-szerb
rendszerösszekötő (más néven interkonnektor), ha a bolgár-szerb rendszerösszekötő végül nem
jönne létre; egy új görög LNG-terminál megépítése, ha piaci igény lenne egy újragázosítási
kapacitás létrehozására Görögországban.
A harmadik kategóriába az egyéb projektek kerültek. Ezek: a Bulgária és Románia közötti
rendszerösszekötő; a Románia és Moldávia közötti rendszerösszekötő kibővítése; a Románia és
Ukrajna közötti kétirányú gázáramlás megteremtése, a görögországi Kipinél kompresszor-állomás
megépítése; a magyar gázhálózat megerősítése, beleértve az Ausztria felé történő fordított irányú
gázszállítás lehetőségét is; a Szlovénia és Magyarország közötti rendszerösszekötő; a
Magyarország és Ukrajna közötti rendszerösszekötő kapacitásának megnövelése; a Szlovéniából
Ausztriába történő gázszállítás előfeltételeinek a megteremtése; a Horvátország és Szlovénia, a
Horvátország és Bosznia-Hercegovina, valamint a Macedónia és Bulgária és Görögország közötti
rendszerösszekötő megépítése.
A kiemelt projektekhez tanulmányok készítésére és különböző pénzügyi eszközök (kölcsönök,
garanciák, kockázati tőke stb.) igénybevételére van lehetőség a hálózatfinanszírozási eszközből.
Bizonyos feltételek mellett a beruházások kivitelezéséhez lehetőség van vissza nem térítendő
támogatások igénylésére is. Ezek elsősorban azokra a projektekre vonatkoznak, amelyek esetében
kimutatható az egész régió ellátásbiztonságának javítása vagy gazdaságilag nem életképesek, mert
a piacokon vagy tarifákon keresztül nincs lehetőség a finanszírozásukra.
Általánosságban véve az infrastrukturális projektek finanszírozása a piaci szereplők feladata, de
amennyiben a kellő időben történő végrehajtás megköveteli, a CESEC-országok nem zárkóznak el
az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)
bevonásától. Emellett a projektgazdák is ösztönzést kapnak, mindenekelőtt arra, hogy éljenek az
új Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) nyújtotta lehetőségekkel.
Az egyetértési megállapodást és a kapcsolódó cselekvési tervet Maroš Šefčovič, az Európai
Bizottság alelnöke, Miguel Arias Cañete európai biztos, valamint Ausztria, Bulgária, Horvátország,
Görögország, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Albánia, Macedónia Volt
Jugoszláv Köztársaság, Szerbia és Ukrajna energiaügyi miniszterei, illetve utóbbiak képviselői írták
alá. (Bosznia-Hercegovina és Moldova a későbbiek során fogja aláírni a dokumentumokat).
Az aláírásra a közép- és délkelet-európai földgáz-összeköttetésekkel foglalkozó magas szintű
munkacsoport kontextusában került sor, amely 2015 februárjában jött létre annak érdekében,
hogy elősegítse a térség földgázellátásának diverzifikálását és piaci integrációját.

július 10.

Klímaváltozás és migráció – forró témák Európában
A klímaváltozás miatti vándorlás régóta ismert jelenség. Manapság azonban minden eddiginél
nyomasztóbb problémává vált ez amiatt, hogy egyre több kárt okoz a klímaváltozás. Erre nincs
definíciója az ENSZ-nek, emiatt ezeket a migránsokat a nemzetközi jog nem védi. Ugyanis nehéz
elválasztani az éghajlati tényezőt a migráció jelenségétől, és az is nehéz, hogy elismerjék az
államok politikai felelősségét környezeti katasztrófa esetén.
Európa ezeknek a klimatikus migrációknak a neuralgikus pontja. Főként igaz ez a leendő
népvándorlásokra, amelyek Afrikából és a Közel-Keletről várhatók a szárazság és az áradások
miatt.
Európa óriási belső mozgásokat él át, mint például a Xintia hurrikán idején. Azt sem szabad
elfelejteni, hogy Európa klímatikus migrációknak lesz kitéve például amiatt is, hogy emelkedik a
tenger vízszintje Velencében és Hollandiában. És amiatt is, hogy a hegyvidékeken olvadnak a
gleccserek, illetve
az atlanti partvidéken egyre több a ciklon.

A belső és külső migrációs hullámoknak figyelmeztetésként kell szolgálniuk, hogy a harmadik
országokkal együtt hozzunk intézkedéseket azért, hogy enyhítsük a károkat, amelyeket a
klímaváltozás okoz, csökkentsük az érintett lakosság sebezhetőségét, és megfelelő törvényeket
hozzunk azért, hogy megvédjük a klímaváltozás miatt útra kelőket. Ők világszerte a gazdasági és
környezeti egyensúlytalanságok áldozatai.

Brüsszel, 2015. július 9.

A szokásosnál több eljárás indult tavaly Magyarországgal szemben
A tavalyi év végén összesen 44 kötelezettségszegési eljárás volt folyamatban hazánkkal szemben,
ami a 28-as mezőny kellős közepébe teszi az országot.
A tavalyi évben 38 új kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság Magyarországgal
szemben az uniós jog vélt megsértése miatt. Ez a tizedik legmagasabb mutató a 28 tagú Európai
Unióban.
2014 végén ehhez képest 44 kötelezettségszegési eljárás volt folyamatban az országgal szemben
az EU-jogszabályok nem megfelelő átültetése vagy helytelen alkalmazása miatt (ebből 18 a késői
átültetés miatt), amiből arra lehet következtetni, hogy szép számban zártak is le folyamatban lévő
magyar ügyeket.
A jelentésből az is kiderül, hogy a hazánk ellen 2014-ben indult 38 új kötelezettségszegési eljárás
közül 26 esetben az uniós jogszabályok határidőre nem történő átvétele jelentette a problémát.
Ebben a műfajban a bolgárok és a belgák vitték a prímet.
Összességében ugyanakkor öt év alatt jelentős mértékben, a 2010-es 2100-ról 1347-re csökkent a
tagállamokkal szemben folyó eljárások száma. Ennek fő oka egy öt éve bevezetett újítás, ami
lehetőséget ad arra, hogy a Bizottság még a hivatalos eljárás elindítása előtt egy strukturált
párbeszéd keretében tisztázza a tagállamokkal a vitás kérdéseket.
Az úgynevezett előzetes eljárás, vagy EU-pilot sikerszázaléka a lettek esetében volt a legnagyobb,
89 százalék (vagyis tíz probléma közül 9-et ebben a szakaszban sikerült megoldani).
Magyarország, Luxemburg és Lengyelország esetében volt a legalacsonyabb, 62 százalékos a
megoldással zárult előzetes egyeztetések aránya. ami azt jelenti, hogy hazánk esetében tíz ügyből
hatot sikerült hivatalos eljáráson kívül lezárni.
A tagállamoknak elvileg 10 héten (70 napon) belül kell válaszolniuk a Bizottság által az előzetes
eljárás során feltett kérdésekre. Magyarország esetében a reakcióidő 78 nap volt, aminél csak az
olaszoknak, a dánoknak, a ciprusiaknak és a franciáknak volt szükségük hosszabb időre a
válaszadásra.

Brüsszel, 2015. július 9.

Erőforrások szűkössége: alapvető változást sürget az EP
A természeti erőforrások termelékenységének 30 százalékos növelésével 2030-ra csaknem egy
százalékkal növelhetnénk az uniós GDP-t és két millió fenntartható új munkahely születne,
jelentették ki a képviselők egy csütörtökön megszavazott állásfoglalásban. Azonban ehhez kötelező
hulladékcsökkentési célokra, a környezetbarát terméktervezés szabályainak átalakítására, és a
növekedés és a forrásfelhasználás kapcsolatát megtörő lépésekre van szükség.
„Paradigmaváltás és rendszerszintű változás elé nézünk, amely ugyanakkor egy hatalmas,
kiaknázatlan üzleti lehetőség is. Csak úgy férhetünk hozzá, ha segítünk az új vállalkozási
ökoszisztéma kibontakozásábanˮ - mondta az állásfoglalásért felelős finn néppárti képviselő, Sirpa
Pietkäinen azt követően, hogy a Parlament 394 szavazattal, 197 ellenszavazat és 82 tartózkodás
mellett elfogadta a szöveget.

Az állásfoglalás apropóját a Bizottság 2014-ben kiadott ún. „körforgásos gazdaság"-csomagja
jelentette. (A körforgásos gazdaság az erőforrások visszanyerésére és újrafelhasználására
megoldást kereső gazdaságot jelent.) A csomag mellett egy hulladékokra vonatkozó
jogszabálytervezetet is benyújtott a Barroso-bizottság, azonban pár hónappal később az új
Bizottság azt visszavonta.

A zéró hulladék termelése felé tartva
Új hulladékmennyiség-csökkentési célok kijelölésével akár 180 ezer új állás is létrejöhet, vélik a
képviselők, akik a Bizottságot ilyen célokról és a hulladéktelepre jutó összes hulladék
mennyiségének fokozatos csökkentéséről szóló javaslat kidolgozására kérik 2015 végéig.
A képviselők arra is kérik a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokban olyan megállapodások
létrejöttét, amelyek alapján az élelmiszer-kiskereskedők az eladatlan termékeket szétoszthatják
különböző jótékonysági szervezetek között.

Ökodizájn: tartós termékek tervezése és a szándékos elavulás kiszűrése
A képviselők sürgetik a Bizottságot, hogy ösztönözze a termék egész életciklusát figyelembe vevő,
környezettudatos terméktervezést, többek között az ökodizájn-jogszabály 2016 végéig lezajló
átalakításával, amelynek során az összes termékre ki kell terjeszteni a jogszabály hatókörét. A
képviselők azt is kérik, hogy a Bizottság határozza meg a tartósság, javíthatóság és
újrafelhasználhatóság kritériumait, és tiltsa be a tervezett elavulást.

A gazdasági növekedés és a természeti erőforrások felhasználása közötti kapcsolat megtörése
Mivel a természeti erőforrások szűkösen állnak rendelkezésünkre, csökkenteni kell
felhasználásukat, és függetleníteni kell a gazdaság növekedését ezen erőforrások felhasználásától,
fogalmaztak a képviselők. Ahhoz, hogy az erőforrások felhasználása 2050-re fenntarthatóvá váljon,
az uniós politikának fenntartható szintre kell csökkentenie a nyersanyagok felhasználását, jobban
kell támaszkodnia a megújuló erőforrásokra, és ki kell vezetni a mérgező anyagok használatát.
2018-tól kötelezővé kellene tenni az erőforrások felhasználásának mérését. A képviselők emellett a
forráshatékonyság 2014-hez képest 30 százalékos emelését kérik 2030-ig, és minden tagállamnak
egyéni célértéket határoznának meg.

Háttér
Napjainkban a világgazdaság annyi erőforrást használ fel és annyi hulladékot termel, hogy a Föld
képtelen időben pótolni az elhasznált anyagokat. 2030-ra egy éven belül annyi erőforrást
használunk majd fel, amennyit csak két Föld tudna kitermelni egy év alatt. Európa ráadásul minden
más földrésznél jobban függ az importált erőforrásoktól, amelyek jelentős része viszonylag
hamarosan kimerül, tették hozzá a képviselők.
Az erőforrások jobb kihasználása jelentős, becslések szerint 600 milliárd eurós megtakarítást
jelentene az uniós vállalatok, állami hatóságok és fogyasztók számára. Ez egyrészt az éves
forgalmuk 8 százalékát teszi ki, másrészt viszont az üvegházhatású gázok kibocsátását is 2-4
százalékkal csökkentené. Ha 2030-ig 30 százalékkal javítjuk a forráshatékonyságot, az majdnem
egy százalékkal nagyobb GDP-t és két millió új állást eredményez, mondták a képviselők.

Brüsszel, 2015. július 8.

Szerzői jogok: A geo-blockingról is szavaznak az EP-képviselők

Infografika: Hogyan befolyásolják a szerzői jogok az
internetezők életét?
Számos alkalommal előfordul, hogy az internetezők a tartózkodási helyük miatt nem tudnak
megnyitni weboldalakat. A Parlament véleménye szerint szükség van egy, a digitális kornak

megfelelő új szabályozásra ezen a téren. A csütörtöki plenáris ülésen az EP-képviselők vitáznak és
szavaznak arról a javaslatról, amely az európai szerzői jogi szabályok harmonizációját értékeli.
Infografikánkon azt mutatjuk be, hogyan befolyásolják a szerzői jogok az internetezők életét.
Julia Reda (zöldpárti, német) jelentéstevő volt felelős a jelentés kidolgozásáért, amely a 2001-es,
információs társadalomról szóló irányelv átültetését és az európai szerzői jogi szabályok
harmonizációját értékeli. Az EP-képviselő szerint szükség van a reformra, hogy a szabályozás
megfeleljen a mai digitális kornak.
„Az információs társadalomról szóló irányelv egy olyan korban készült, amikor még nem voltak
okostelefonok, Youtube, vagy Facebook. A szerzői jogvédelemmel ellátott tartalmak száma
ugrásszerűen megnövekedett az irányelv elkészítése óta" - mondta Julia Reda.

A jelentés főbb elemei
Geo-blocking: az internetezőktől tartózkodási helyük miatt megtagadják a hozzáférést egy
weboldalhoz. A jelentés hangsúlyozza, hogy a szerzői jogvédelemmel ellátott tartalmakat
elérhetővé kellene tenni a határokra való tekintet nélkül.
Panorámaszabadság: korlátozzák a fényképek felhasználását nyilvános helyeken. A jelentés és a
hozzá fűzött módosító javaslat a középületekről készült fényképek kereskedelmi célú felhasználását
a jogtulajdonos engedélyéhez kötné. Mivel e kikötés heves vitát indított el a médiában, a jelentés
ezen része még változhat.
Kivételt képeznek a szabályozás alól a könyvtárak esetében az e-könyvek, iskolák esetében pedig
egyéb online anyagok, hogy határokon átnyúló digitális tevékenységet végezhessenek Európaszerte.
Az Európai Bizottság ez év végéig nyújtja be a szerzői jogok szabályozására vonatkozó új
javaslatát.

Brüsszel, 2015. július 2.

A magyar dohánykereskedelem szabályozását vizsgálja a Bizottság
Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy a dohánytermékek adózására és kereskedelmére vonatkozó új
magyar szabályozás összhangban áll-e az uniós joggal – közölte a belső piacért felelős biztos
szóvivője.
Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálódik arról, hogy a dohánytermékek adózására és
kereskedelmére vonatkozó újonnan bevezetett magyar szabályok összhangban vannak-e az uniós
joggal. Ezt Elzbieta Bienkowska, belső piacért felelős biztos szóvivője közölte.
Megfigyelők szerint a vizsgálódás jelenleg előzetes (úgynevezett pilot) eljárás tárgyát képezi, és
éppen annak megállapítása a tárgya, hogy kötelezettségszegési eljárást kell-e indítani az ügyben
vagy sem.
Lucia Caudet szerint el kell kerülni azt, hogy az új magyar szabályok megsértsék az áruk szabad
mozgásának elvét, amit az EU-alapszerződés 34-ik cikke rögzít. Hozzátette, hogy a Bizottság
kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal, és a törvényi változtatások bizonyos közelebbről nem
megnevezett jogi aspektusairól kíván további információkat szerezni.

Elzbieta Bienkowska az Eurológusnak adott interjújában jelzett határozott kételyeket a
dohánytermékek kereskedelmére vonatkozó magyar szabálymódosítások iránt, amire válaszul
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kirohanást intézett csütörtökön a lengyel biztos
ellen, azt vetve a szemére, hogy a külföldi dohánymultik érdekeit képviseli.

Brüsszel, 2015. június 30.

Megszűnnek és mégis maradnak a roaming díjak
Az EP és a Tanács megállapodásának értelmében 2017 júniusában „véglegesen megszűnnek a
barangolási díjak az EU-ban”, és ettől kezdve a mobil-telefonhasználók ugyanazt a tarifát fizetik
majd a hívás kezdeményezéséért függetlenül attól, hogy otthon vannak vagy egy másik
tagállamban. De, csak egy bizonyos határig, ami máris kételyeket támaszt a roaming díjak
tényleges megszűnése iránt.
A jelek szerint azonban a roaming díjak valójában csak a turisták és ideiglenesen egy másik
tagállamban tartózkodók számára szünhetnek majd meg, és nem pedig mindenkinek. A
roamingmentes mobilhasználatnak ugyanis lesz egy „ésszerű határa”, megakadályozandó az
esetleges visszaéléseket. Azt, hogy mi minősül majd ésszerűnek és tisztességesnek, az Európai
Bizottság fogja eldönteni, ebben a pillanatban nem világos, hogy milyen kritériumok alapján. A
Bizottság szóvivője kedden türelmet kért a magyarázatra.
Az új uniós jogszabály megengedik majd a mobilszolgáltatóknak olyan megoldások alkalmazását,
amelyekkel megelőzhetik a roaming használatával való visszaéléseket. Ilyen visszaélésnek
minősülhet például az, ha a barangolási szolgáltatásokat „az időszakos utazásoktól eltérő célokra
használják”. Az ilyen esetekre olyan biztonsági záradék lépne életbe, ami lehetővé tenné a
szolgáltatók számára a költségeik megtérítését.
A roaming díjak már 2016. április 30-án tovább csökkennek majd, amikor a jelenlegi
kiskereskedelmi ársapkát új váltja majd fel. Ettől kezdve a mobiltelefonos hívásokért percenként
maximum 0,05 eurót (5 centet), az sms-ek küldéséért 0,02 eurót (2 centet), az adatforgalomért
pedig megabájtonként 0,05 eurót (5 centet) számolhatnak majd fel a mobilszolgáltatók.
A mostani csomag részét képezi az EU egészére kiterjedő első nyílt internet szabályok rögzítése. Az
alku értelmében a szolgáltatóknak nem tehetnek különbséget a forgalmak között az internethez
való hozzáférés biztosítása során. Ez nem akadályozhatja meg őket ugyanakkor abban, hogy
„ésszerű intézkedéseket” foganatosítsanak az internetes forgalom lebonyolítása során. A forgalom
blokkolására vagy zavarására csak kivételes esetekben lesz lehetőség, például kíbertámadások
elhárítására vagy a hálózati túlterheltség megelőzése érdekében.

Brüsszel, 2015. június 30.

Frissíteni kellene a repülésbiztonsági szabályokat az EU-ban?
A márciusi Germanwings repülőgép-szerencsétlenség számos repülésbiztonsági kérdést vetett fel,
amelyekről hétfőn a közlekedési szakbizottságban vitáztak az EP-képviselők. Az ülésen az Európai
Bizottság képviselői és Partick Ky, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) ügyvezető
igazgatója is részt vett. Az Európai Bizottság most azt vizsgálja, hogy szükség van-e a
repülésbiztonsági szabályok frissítésére.
Március 27-én, amikor egyértelmű lett, hogy a Germanwings repülőgép-szerencsétlenséget
szándékosan okozták, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) ajánlásában azt javasolta,
hogy a személyzet két tagja mindig tartózkodjon a pilótafülkében.
Munkacsoport vizsgálja a márciusi tragédia körülményeit

Violeta Bulc közlekedésért felelős uniós biztos kérésére az EASA létrehozott egy munkacsoportot,
amely a francia légiközlekedési hatóság megállapításait vizsgálja a márciusi baleset kapcsán. A
munkacsoport tagjai nemzeti repülésbiztonsági hatóságok, légitársaságok és repülő egyesületek
szakértői, orvosok és pilóta képző szervezetek képviselői.
„A pilótafülkék ajtaját a szeptember 11-i terrortámadást követően kellett megerősíteni. Most
áttekintjük az orvosi ellenőrzések, drogtesztek, alkoholtesztek és pszichológiai felmérések
hatékonyságát, a pilóták folyamatos értékelésének rendszerét és vizsgáljuk, hogyan lehetne
hatékonyabb az egészségügyi adatok megosztása. A pilóták életkörülményeire is szeretnénk
kitérni" - mondta Partick Ky.
A munkacsoport július végéig fogalmazza meg ajánlásait.

június 19.

Milyen költségei lehetnek egy utazás lemondásának?
- Ha lemondok egy utazást, mert a célországban biztonsági kockázatok vannak, visszakaphatom-e
a pénzem? Európai vásárlóként vannak-e különleges jogaim?
Válaszol William Matgen, az Európai Fogyasztói Központ jogi tanácsadója Belgiumban:
- Ilyen helyzetben attól függenek a vásárló jogai, hogy ki döntött az utazás lemondása mellett.
Gyakran a szakmai szervezők, az utazási irodák, a légitársaságok teszik ezt meg, a
külügyminisztérium véleménye alapján.
Ebben az esetben a fogyasztó kényelmes helyzetben van, mivel különböző jogszabályok védik,
amelyek visszatérítést garantálnak neki. Sokkal bonyolultabb azonban a helyzete, ha az utazás
szervezője úgy dönt, hogy fenntartja a szolgáltatást, és a fogyasztó dönt úgy hirtelen, hogy törli az
utazását.
Valójában ilyen esetben nem védi jogszabály.
Ha kötött útlemondási biztosítást, akkor ellenőriznie kell, hogy vonatkozik-e arra, ha politikai
okokból törölnek egy utat. Sajnos gyakran a biztosítások kizárják az efféle útlemondásokat. Ebben
az esetben a fogyasztónak kell fizetnie a törlés költségeit, amelyek nagyon magasak is lehetnek.
Ugyanakkor, ha a fogyasztó kedvezményes utazást foglalt, vagyis olyat, amely repülést és szállást
is tartalmaz, és úgy határoz, hogy mégis útnak indul, visszatérítést kérhet, ha a helyszínen nem
biztosítanak számára bizonyos szolgáltatásokat.
Gyakran azt tanácsoljuk a vásárlóknak, akik lefoglaltak egy kedvezményes utat, hogy forduljanak
az utazásszervezőhöz, és kérjenek alternatív utat egy olyan célállomásra, amely biztonságosabb.
Általában az utazási irodák együttműködőek.

Brüsszel, 2015. június 19.

Tovább faragna a magyar médiaszabályozáson a Velencei Bizottság
További változtatásokat tart szükségesnek a magyar médiaszabályozásban a sajtószabadság
javítása érdekében a Velencei Bizottság, amely pénteken fogadta el a tárgyban készült véleményét.

Egy, a jelenleginél függetlenebb médiaszabályozási keret és kiegyensúlyozottabb médiakörnyezet
létrehozására szólította fel a magyar kormányt pénteken elfogadott véleményében a Velencei
Bizottság. Az Európa Tanács alkotmányjogi szakértői szerint a kormánynak az elmúlt években a
hazai sajtótörvények javítására tett erőfeszítései a helyes irányba mennek, de további
változtatásokra van szükség a sajtószabadság javítása érdekében.
Az alkotmányjogi szakértők ennek érdekében több ajánlással is fordultak a magyar kormányhoz.
Felkérték a kabinetet, hogy a sajtótörvénybe foglalja bele az arányosság elvét az Emberi Jogok
Európai Bírósága kifejlesztett esetjoggal összhangban. A vélemény szerint az állam jogszerűen
alkalmaz korlátozásokat az obszcén kiadványokra, a rágalmazó és a gyűlöletbeszéd ellen, de
szükségesnek tartja, hogy elegendő teret biztosítsanak a közérdekű ügyek szabad megvitatására.
A dokumentum szerzői úgy vélik, hogy az újságíróknak jogukban áll kiegyensúlyozottnak nem
éppen nevezhető és provokatív véleménynyilvánításokra.
Arra is felhívják a figyelmet, hogy a források védelmének lehetőségét a szabadúszó újságírókra is
ki kellene terjeszteni. A VB szerint a sajtótörvénynek és a médiatörvénynek félreérthetetlenül
rögzítenie kell, hogy a források felfedését bűnügyi eljárások keretében kizárólag a bíróságnak van
joga elrendelni, és kizárólag akkor, ha az információ megszerzésének minden más ésszerű
eszközeit kimerítették.
A szakértők felszólítják a Média Tanácsot olyan politikai iránymutatások kidolgozására és
publikálására, ami korlátozná a Tanács mérlegelési jogkörét az illegális médiatartalmak
szankcionálásában. Úgy vélik, hogy a súlyos pénzbírság és a médiák ideiglenes elsötétítése csak a
végső eszköz lehet, és a Média Tanács ez irányú döntéseinek nem szabadna azonnal érvényt
szerezni.
A VB véleménye a médiaszektor intézményi keretének módosítását is szorgalmazza
Magyarországon. Annak kockázatát látja, hogy a Média tanácsba jelölt személyeket alapvetően
politikai nézeteik alapján választják ki, ami megbízatásuk teljes időtartamára előre
meghatározhatja a hozzáállásukat. A Velencei Bizottság ezért a testület függetlenségének
növelését javasolja a tagok kinevezésére vonatkozó szabályok módosítása révén. Példának okáért
olyan módon, hogy a médiaközösség és a civil szféra is delegálhasson tagokat a Média Tanácsba.
A közszolgálati média ellenőrzéséért felelős felügyelőbizottság tagjainak kinevezésén is módosítást
javasol az Európa Tanács jogi testülete. A VB úgy véli, hogy a Médiahatóság elnökének, aki
egyúttal a Média Tanácsot is irányítja, túlságosan erős hatalom koncentrálódik a kezében és túlzott
mértékben függ a miniszterelnöktől. Mivel erre vonatkozóan nincsenek egységes európai szintű
normák, a magyar hatóságok szabadon megválaszthatják, hogy miképpen biztosítsák a testület
függetlenségét és pluralista összetételét.
A Velencei Bizottság végül azt is szükségesnek tartja, hogy az állami hirdetésekre rendelkezésre
álló költségvetési keretet objektív és átlátható szabályok alapján osszák szét, és a magánkézben
lévő média számára lehetővé kell tenni a fizetett politikai hirdetések megjelentetését.

Brüsszel, 2015. június 18.

Hiányosságok az almásfüzitői vörösiszap-tárolásnál
Nem tartja kielégítőnek az almásfüzitői vörösiszap-tároló biztonságos működtetésére a magyar
hatóságok által eddig hozott intézkedéseket, ezért új szintre emelte a Magyarország ellen korábban
indított eljárást az Európai Bizottság.

Brüsszel továbbra is elégedetlen az almásfűzítői vörösiszap-ülepítő biztonságos működését
szavatolni hivatott magyar intézkedésekkel, ezért csütörtökön úgy döntött, hogy második
szakaszba lépteti a korábban indított kötelezettségszegési eljárást.
A testület több hiányossággal magyarázza, miért tartotta szükségesnek az indoklással ellátott
vélemény kiküldését, ami az eljárás második szakaszának kezdetét jelenti. A Bizottságnál egyfelől
úgy látják, hogy bizonyos hulladékkezelési tevékenységeket rosszul hajtottak végre, aminek
következményei vannak az emberi egészségre és a környezetre nézve. Az uniós
hulladékszabályozással ellentétesen a veszélyes hulladékokat más típusú hulladékokkal keverték
össze, és nem végezték el az élőhelyekre vonatkozó irányelv által előírt hatásvizsgálatokat sem.
A testület közleménye szerint a magyar hatóságok a 2013 novemberében kelt hivatalos felszólító
levélre válaszul jelezték, hogy felülvizsgálatnak vetették alá a területen alkalmazott gyakorlatokat.
Ez a folyamat azonban a bizottsági helyszíni szemle idejére nem fejeződött be, ezért a testület
megállapította, hogy továbbra is fennáll a jogellenes állapot.
A kormánynak most két hónapja van a válaszadásra, és ha az nem elégíti ki Brüsszelt, akkor az
Európai Bíróság elé viheti az ügyben Magyarországot.

Brüsszel, 2015. június 18.

Brüsszel nem tartja jó ötletnek új falak építését
Az Európai Bizottság nem vitatja Magyarország ahhoz való jogát, hogy kerítéssel védje a határait,
de nem találja szerencsésnek és nem is javasolja az ilyen és ehhez hasonló megoldásokat – közölte
csütörtökön a Bizottság menekültpolitikáért felelős szóvivője.
Az Európai Bizottság csütörtökön világossá tette, hogy jogilag nem kifogásolható a magyar
kormány szerdai döntése a Szerbiával közös 175 kilométeres határszakaszon egy kerítés
felhúzására. Natasha Bertaud, a testület menekültügyi szóvivője ugyanakkor azt is hozzátette,
hogy az Európai Bizottság nem tartja jó ötletnek és nem is bátorítja a tagállamokat új falak
felhúzására.
„Csak néhány év telt el az utolsó falak lebontása óta és nem kellene ezeket újraépíteni” –
fogalmazott újságírók érdeklődésére a szóvivő.
Azt is világossá tette, hogy Brüsszel nem népszerűsít kerítésépítéseket és nem is ösztönzi a
tagállamokat hasonló módszerek alkalmazására. Arra azonban nem adott egyértelmű választ, hogy
milyen más módszereket alkalmazhat hasonló helyzetben egy tagállam.
Máskülönben leszögezte, hogy a tagállamokra tartozik, milyen intézkedésekkel őrzik saját
határaikat, ami jelen esetben az EU külső határának is számít. Hozzátette, hogy az alkalmazott
módszernek azonban teljesen összhangban kell lennie az uniós szabályokkal, és tiszteletben kell
tartania a migránsok jogait.
Arra a kérdésre, hogy jelen esetben milyen kontextusban merülhet fel elméletileg a jogsértés, a
szóvivő a menekültek minden további nélküli visszaküldésének tilalmára hívta fel a figyelmet. Azt
azonban nem részletezte, hogy ez az adott helyzetben mit jelent.
Natasha Bertaud azt is elmondta, hogy a magyar hatóságok nem konzultáltak előzetesen az
ügyben a Bizottsággal, de nincs is ilyen kötelezettségük. A szóvivő azokat a sajtóhíreket is cáfolta,
melyek szerint Bulgária részben EU-források felhasználásával épített volna kerítést a
Törökországgal közös határ 30 kilométeres szakaszán.

Végül Bertaud arra is felhívta a figyelmet, hogy a Bizottság meggyőződése szerint a bevándorlással
és a menekültekkel kapcsolatos ügyekben nincsenek nemzeti megoldások, mert az ilyen jellegű
kihívások és válaszok más tagállamokat is érintenek.

Brüsszel, 2015. június 17.

Nyereségük helyén adóztatnák a cégeket
A társasági adózás uniós rendszerének mélyreható reformját célozza az a cselekvési terv, amit
szerdán terjesztett elő az Európai Bizottság. Brüsszel többek között leporolja a közös konszolidált
társaságiadó-alapra vonatkozó korábbi javaslatát, és arról is gondoskodni kíván, hogy a cégek ott
fizessenek adót, ahol a nyereségük keletkezik.
A méltányos és hatékony társasági adózásról szóló új cselekvési tervet terjesztett elő az Európai
Bizottság.
A mostani kezdeményezés már a második azoknak a javaslatoknak a sorában, amelyek célja az
adókikerülés jelenségének visszaszorítása, az államkasszák számára a fenntartható bevételek
biztosítása és az egységes piac megerősítése a vállalkozások számára. „Összegezve, ezek az
intézkedések jelentős mértékben továbbfejlesztik a társasági adóra vonatkozó feltéteket az
Unióban, méltányosabbá, hatékonyabbá és növekedésbarátabbá téve azokat” – jellemzi a testület
az új javaslatokat.
A Bizottság szerint a társasági adózásra vonatkozó jelenlegi uniós szabályozás nem felel meg a
modern gazdaság igényeinek. Az összehangolatlan nemzeti intézkedéseket bizonyos vállalatok
kihasználják, hogy kibújhassanak adófizetési kötelezettségük alól az EU területén. Ez jelentős
bevételkiesést okoz a tagállamoknak, nagyobb adóterhet ró az állampolgárokra, és
versenytorzuláshoz vezet azon vállalkozások számára, amelyek nyereségük után megfelelően
adóznak.
„A mai napon elfogadtunk egy nagyra törő, de reális tervet a méltányosabb és növekedésbarátabb
adóztatásról az Unióban. Ez a terv azon az alapelven nyugszik, hogy minden vállalkozás – kicsi
vagy nagy, helyi vagy globális – méltányosan járuljon hozzá az adóterhekhez ott, ahol tényleges
üzleti tevékenységet folytat és nyereségre tesz szert” – szögezte le Valdis Dombrovskis, a testület
euróért és szociális párbeszédért felelős alelnöke.
„Az Unióban a társasági adózásnak radikális reformokra van szüksége. A növekedés, a
versenyképesség és a méltányosság érdekében a tagállamoknak össze kell fogniuk, és
mindenkinek viselnie kell a ráeső méltányos adóterhet. A Bizottság a mai napon lefektette a
társasági adózásra vonatkozó új uniós megközelítés alapjait. Most a tagállamokon a sor, hogy
építsenek rá” – fogalmazott Pierre Moscovici, aki a gazdasági, pénzügyi és adóügyi kérdésekért
felel az Európai Bizottságban.
A cselekvési terv egyik meghatározó eleme a közös konszolidált társaságiadó-alapra (CCCTB vagy
KKTA) vonatkozó évekkel ezelőtti bizottsági javaslat ismételt előterjesztése.
Brüsszel érvelése szerint a KKTA minden területen előrelépést jelentene, hiszen javítja az egységes
piacot a vállalkozások számára, miközben megszünteti a társasági adókikerülés lehetőségét.
Emlékezetes, hogy a Bizottság 2011-ben egy ízben már letette a javaslatot az asztalra, amiről
azonban egyetértés hiányában elakadtak a tárgyalások. A testület a KKTA által kínált előnyöket
figyelembe véve most mégis esélyt lát a tárgyalások folytatására.
A közös adóalap révén valamennyi tagállam ugyanazon szabályok alapján számolná ki a határokon
átnyúló tevékenységet folytató vállalatok leadózandó nyereségét. Ez által ki lehetne küszöbölni a
tagállami rendszerek között meglévő kiskapukat és joghézagokat, amelyeket jelenleg a cégek
kihasználhatnak. A konszolidáció révén pedig feleslegessé válnának az egy adott vállalatcsoporton
belüli transzferárak, amelyek jelenleg a nyereségek átcsoportosításának (úgynevezett profit
shifting) egyik fő mozgatórugói. A közös társasági adóalap teljesen átláthatóvá tenné az egyes
tagállamok tényleges adórátáját, mivel eltávolítaná a nemzeti rendszerekben meglévő nehezen
átlátható és kedvezményes adómegoldásokat. Ezzel pedig csökkentené a kártékony adóverseny
mértékét.

A Bizottság által 2016-ban előterjesztendő új KKTA kötelező lesz, legalább a multinacionális cégek
számára. A Bizottság néhány éve még egy választható verziót javasolt, mert akkor az
adókörnyezet egyszerűsítése számított az elsődleges célnak. A közös adóalap előnyei azóta
potenciális adóelkerülés ellenes intézkedésként is nyilvánvalóvá váltak. A jelenlegi jogi kiskapukat
kihasználó nagyobb cégek azonban aligha lépnének be a rendszerbe, ha csak nem kötelező. Utóbbi
által viszont az agresszív adótervezést leggyakrabban alkalmazó vállalatokra is kiterjedhetne a
rendelkezés.
A tagállamok megegyezésre való hajlandóságának növelése érdekében már az eredeti javaslat is
több szakaszban vezette volna be a közös konszolidált társaságiadó-alapot. Első lépcsőben
elhalasztanák a konszolidációt, mert eddig ez bizonyult a tárgyalásokon a legkeményebb diónak.
Így a tagállamok gyorsabban haladhatnának a javaslat más aspektusainak a megtárgyalásával.
Mihelyt a közös alapról sikerülne megállapodni, második lépcsőben bevezetnék a konszolidációt is.
A Bizottságnál hangsúlyozzák, hogy a KKTA semmi esetre sem az adókulcsok harmonizálásának
irányába mutató első lépés, ahogy azt egyébként számos tagállam is feltételezi. A tagállamok tehát
ezután is maguk határozhatnák meg a társasági adó mértékét. A KKTA ugyanakkor nagyobb
átláthatóságot teremt majd a tényleges társasági adóhelyzetet illetően a tagállamokban,
tisztességesebb versenyt teremtve az EU-n belül.
A cselekvési terv kijelöli a hatékony uniós adóztatáshoz vezető utat, amelynek lényege, hogy a
vállalatok a nyereség keletkezése szerinti országban kötelesek méltányos összegű adót fizetni.
Számos módon el lehet érni ezt, anélkül hogy harmonizálni kelljen a társaságiadó-kulcsokat az
Unión belül. A Bizottság többek között intézkedéseket javasol a joghézagok kiküszöbölése, a
transzferárazási rendszer javítása és a kedvezményes adórendszerekre vonatkozó szigorúbb
szabályok végrehajtása érdekében. Ezek a kezdeményezések előmozdíthatják a tagállamok között
jelenleg zajló, a hatékony adóztatásra vonatkozó uniós megközelítésről folytatott vitát.
A nem együttműködő joghatóságokkal szemben alkalmazandó nyíltabb és egységesebb uniós
bánásmód érdekében a Bizottság közzétett egy páneurópai jegyzéket a tagállamok által
feketelistára tett harmadik országokról és területekről. A jegyzéket az adóügyi kérdésekben nem
együttműködő joghatóságok átvilágítására, valamint az ezekre irányuló közös uniós bánásmód
kidolgozására lehet felhasználni. A jegyzék ily módon meg fogja erősíteni a tagállami közös védelmi
rendszert a bevételeket fenyegető külső veszélyek ellen.
A Bizottság elindított továbbá egy nyilvános konzultációt, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a
vállalatokat kötelezni kell-e bizonyos adózási információk közzétételére, beleértve az országonkénti
jelentéstételt. A konzultáció, együttesen a Bizottság jelenleg folytatott hatásvizsgálati munkájával,
előmozdítja majd az esetleges jövőbeni intézkedések kialakítását.

június 8.

Klímaváltozás: az út Kiotótól Párizsig
A dohai klímamegállapodást az uniós országoknak még idén ratifikálni kell azon ajánlás szerint,
amelyről június 9-én vitázik, 10-én pedig szavaz az EP plenárisa. 2015 végén rendezik az ENSZ
klímakonferenciát, amelytől sokan megoldást várnak a globális klímahelyzet kezelésére.
Infografikánkból kiderül, hogyan változott az elmúlt időszakban a szén-dioxid-kibocsátás mértéke.
Az ENSZ 1992-es klímaváltozásról szóló keretmegállapodásának célja az volt, hogy korlátozza a
globális felmelegedést. Az azonban már 1995-ben, alig pár évvel később nyilvánvalóvá vált, hogy,
mindez elégtelen.
Ennek eredményeként kezdődtek tárgyalások arról, hogy miként lehetne globális szinten
hatékonyabban fellépni a klímaváltozással szemben. Következő lépésként 1997-ben elfogadták a
kiotói megállapodást.

A megállapodás kötelezően előírja a fejlett országoknak, hogy 2020-ig legalább 18%-kal
csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását.
2009-ben, a koppenhágai klímacsúcson nem született új globális klímamegállapodás, 2012-ben
viszont Dohában elfogadták a kiotói megállapodás módosítását, amely bevezette az úgynevezett
„második kötelezettségvállalás” időszakát. Ez azt jelenti, hogy 2013–2020 között legalább olyan
ambiciózus vállalásokat kell tenni, mint az előző időszakban.
Elisabetta Gardini néppárti, olasz témafelelős szerint ezt leginkább az uniós országok támogatják. A
képviselő emlékeztet arra is, hogy az EU és a tagállamok is végrehajtják a 20%-os
kibocsátáscsökkentési tervet 2020-ig.
2014 decemberében Limában szakértők és parlamenti képviselők elkezdték a munkát egy új
megállapodás megtárgyalásáról, amelynek végére a remények szerint a 2015-ös decemberi párizsi
klímacsúcson kerülhet pont. A limai megbeszélésen 12 EP-képviselő is részt vett.
A párizsi klímacsúcs előkészítése már most zajlik. Június 1–11. között Bonnban rendeznek
klímaváltozási konferenciát, és a G7-ek bajorországi megbeszélésén is napirenden szerepel a téma.
Az új megállapodást a párizsi klímakonferencián fogadhatják el 2015 decemberében, és 2020-tól
hajthatják végre.

június 6.

Vigyázat, klónozzák a bankkártyákat!
- A bankkártyacsalások kapcsán hallottam azt a szót, hogy skimming. Mi ez pontosan, és hogyan
lehet védekezni ellene? – kérdezi Albina, Genfből.
A kérdésre Laurence Binther, az Europol kiberbűnügyi központjának munkatársa válaszol:
- A skimming azoknak az adatoknak az ellopása, amelyek egy bankkártya mágnescsíkján vannak
tárolva.
A csalók speciális elektronikus eszközöket használnak, amelyeket fizetési terminálokra, a
bankautomatákra vagy a bankkártyás benzinkutakra tesznek. Így szedik le az adatokat a
mágnescsíkról, amely nagyon könnyen hamisítható.
2010 óta, amióta létezik az EMV technológia, az EU-ban a banki tranzakciókat egy chip hagyja
jóvá, és nem a mágnescsík.
A bankoknak és az európai felhasználóknak azonban nagy gondot okoz az, hogy a bűnözők olyan
régiókban szerzik meg az adatokat a mágnescsíkokról, amelyekben még nincs EMV technológia.
Például az Egyesült Államokban, Latin-Amerikában, Ázsiában és Afrikában.
A bűnözők ilyenkor európai bankkártyákat használnak, hogy hamisított, klónozott kártyákat
hozzanak létre, és azokkal jogtalanul pénzt vegyenek föl vagy vásároljanak az Európai Unión kívül.
Miközben arra várunk, hogy az EMV technológia világszerte elterjedjen, bizonyos európai bankok a
geoblockingot választották. Ily módon ezeknek a kártyáknak a használata korlátozott, és az unión
kívüli tranzakciókat nem lehet teljesíteni, csak a kártyabirtokos kifejezett kérésére – mondta
Laurence Binther, az Europol kiberbűnügyi központjának munkatársa.

Brüsszel, 2015. június 1.

Minden ötödik magyar munkahely EU-exportfüggő
Az Európai Unióban hétből egy, Magyarországon pedig ötből egy munkahely függ az uniós
exporttól. Európában több mint 31 millió állást tart fenn az EU-n kívülre irányuló export, ami több
mint 19 millió embernek biztosít munkát a világon. Többek között ez derül ki a kereskedelemnek a
munkahelyek teremtésére gyakorolt hatását vizsgáló friss bizottsági tanulmányból.
Egy új tanulmány 31,1 millióra becsüli azoknak a munkahelyeknek a számát az Európai Unióban,
amelyek az áruknak és a szolgáltatásoknak a világ más országaiba történő kivitelével állnak
közvetlen összefüggésben.
Az exporttevékenységgel összefüggő európai munkahelyek száma 12 és fél milliós növekedést
mutat az 1995 és 2011 közötti időszakban.
Az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatósága és Közös Kutatóközpontja által készített
tanulmány első ízben tett kísérletet annak felmérésére, hogy az uniós kereskedelem hogyan járul
hozzá az exporton keresztül munkahelyek teremtéséhez az EU-n belül és kívül.
A jelentés készítői arra a következtetésre jutottak, hogy az EU-n belül a munkahelyek negyedét az
EU-n kívüli országokba irányuló export tartja el. Magyarország esetében ez az arány 21,2 százalék,
vagyis jóval az uniós átlag fölötti. Ennél csak Luxemburgban (30%) és Írországban (26%) volt
magasabb az arány.
Konkrétan a tanulmány szerint az EU-n kívüli országokba irányuló magyar kivitel közel 690 ezer
munkahelyet támogat hazánkban. További 166 ezer hazai munkahely a más uniós tagállamokból (a
beszállító láncnak köszönhetően elsősorban Németországból) a világ más országaiba exportált
árukkal és szolgáltatásokkal áll összefüggésben.
A munkahelyek számát illetően a legtöbbet, szám szerint 7 millió állást Németország profitál az
európai áruk és szolgáltatások kiviteléből. Jelentősen leszakadva a németek mögött Nagy-Britannia
a második 4 millió, Olaszország pedig a harmadik valamivel több, mint 3 millió állással. De, például
Lengyelországban is közel kétmillió munkahelyet teremt az uniós export.
A jelentésben szereplő 31,1 millió munkahely 15 százaléka az Egyesült Államokba, 10 százaléka
pedig a Kínába irányuló európai exporttal függ össze. Írországban például minden negyedik
foglalkoztatott az amerikai piacra dolgozik, de például Spanyolországban is minden ötödik. A kínai
viszonylatban a finnek viszik el a pálmát: a munkahelyek közel 19 százalékának van köze Kínához,
az oda irányuló kivitelhez. Oroszország esetében sorrendben Észtország (21,8%), Szlovákia (20%)
és Lengyelország (16,7%) áll az élen.
A terjedelmes tanulmányból az is kiderül, hogy az Európai Unió rendkívül kiterjedt
exporttevékenységéből a világ más országai is sokat profitálnak. Az EU-n kívül becslések szerint
19,2 millió munkahelyet támogatott az uniós export – olyan cégekben alkalmazottakról van szó,
amelyek uniós exportálóknak dolgoznak vagy szállítanak be.
Kínában egyenesen 5 millió állás függ az uniós exporttól. Indiában 2,2 millió, Oroszországban 1,13
millió, az USA-ban pedig 744 ezer munkahely.
Az EU-n kívüli országokban értékesített magyar áruk és szolgáltatások is 107 ezer embernek adnak
munkát a világ más részein – áll a hétfőn bemutatott jelentésben.

Brüsszel, 2015. május 27.

Több mint ezer menekült jönne szervezetten Magyarországra
Két év alatt 40 ezer szíriai és eritreai menekült EU-tagállamok közötti áthelyezésére tett hivatalos
javaslatot szerdán az Európai Bizottság. A javasolt elosztási kulcs alapján Magyarországnak
minimum 827 menekültet kellene befogadnia túl azon a 307 főn, akik az áttelepítési kvóta alapján
kerülnének az EU határain kívülről hazánkba.
Magyarországnak összesen 1134 alapvetően szíriai és eritreai menekültet kellene ideiglenesen
befogadni a következő két évben az Európai Bizottság védelemre szoruló migránsok EU-n belüli
áthelyezését és EU határain kívülről történő áttelepítését célzó szerdán elfogadott javaslatai
értelmében.
A brüsszeli testület két héttel a nagy vihart kavart migrációs stratégia elfogadása után szerdán
jelentette be az első jogalkotási javaslatokat a csomag végrehajtására. A Bizottság a következő két
évben a tagállamok közötti szolidaritás jegyében és az uniós alapszerződés erre vonatkozó
paragrafusa alapján összesen 40 ezer szíriai és eritreai menekültnek a tagállamok között jogilag
kötelező áthelyezésére terjesztett elő javaslatot. A 40 ezer fő körülbelül 40 százaléka azoknak az
elvileg nemzetközi védelemben részesítendő menekülteknek, akik 2014-ben illegális módon az
olasz és a görög határon keresztül jutottak be az Európai Unióba.
A Bizottság javaslata az EU-szerződés azon cikkén alapul, ami szükséghelyzetekben lehetővé teszi
a szolidaritási mechanizmus alkalmazását. Brüsszel megítélése szerint az a tény, hogy
Olaszországba 2014-ben az előző évhez képest 277 százalékkal, Görögországban pedig 153
százalékkal megnőtt az illegális határátlépők száma, olyan szükséghelyzetet teremtett, ami alapján
a többi tagállamtól kérhetik, hogy kötelező jelleggel vegyék ki részüket a menekültek elosztásából.
Dmitrisz Avramopulosz, menekültügyi biztos szerint a 40 ezer fő a legkisebb létszám, ami még
segít Olaszországnak és Görögországnak, és a legtöbb, ami a Bizottság megítélése szerint a többi
tagállam számára még vállalható.
Mivel Olaszország és Görögország haszonélvezője lenne a szolidaritási lépésnek, Nagy-Britannia,
Írország és Dánia pedig szerződés adta jogával élve kimarad belőle, a 40 ezres létszámon végül
csak 23 uniós tagállamnak kellene osztoznia. Feltéve persze, hogy a Tanácsban – ahol a tagállami
szavazatok minősített többsége szükséges a jóváhagyáshoz – nem vérzik majd el a javaslat. Az
Európai Parlamenttel csak konzultálni kell a jogszabályról.
A Bizottság által alkalmazott kritériumok figyelembevételével kialakított elosztási kulcs alapján
Magyarországnak 827 főt kellene befogadnia (496 főt Olaszországból, 331 főt pedig
Görögországból). A javaslat alapján ugyanis az olaszoktól 24 ezer, a görögöktől pedig 16 ezer
menekültet vennének át a tagállamok, akiket előzőleg helyben már nyilvántartásba vettek, és
akiktől ujjlenyomatot vettek. Ilyenformán a már előzetesen megszűrt menedékkérők jöhetnének
Magyarországra, ahol formailag lefolytatnák a menedékjogi eljárást, a menedékjogi kérelem
benyújtásától kezdve annak elbírálásáig.
Bizottsági források megerősítették, hogy mivel a javaslat nem csorbítja a tagállamok menekültügyi
eljárás lefolytatását érintő hatásköreit, a magyar hatóságoknak elvileg lehetőségük lesz a „kvóta”
részét képező menekültek elutasítására is, amennyiben nem felelnek meg a kritériumoknak. Más
kérdés, hogy nem is küldhetnék vissza őket Olaszországba vagy Görögországba, és mivel a
nemzetközi jog alapján Szíriába vagy Eritreába sem, végső soron be kellene fogadniuk őket.
Dmitrisz Avramopulosz cáfolta, hogy a Bizottság menekültkvótákat állapított volna meg, ezek
ugyanis érvelése szerint azt jelentenék, hogy a tagországok egy adott létszám fölött már nem
fogadhatnának be több menekültet. Azért szírekről és eritreaiakról van szó, mert a Bizottság
szerint e két nemzet fiai felelnek meg annak a kritériumnak, amely szerint a menedékjogi kérelmek
kedvező elbírálásának aránya legalább 75 százalék kell, hogy legyen az EU átlagában.

A Magyarországon elhelyezendő menekültek alapesetben 5 évig maradhatnának, bár azt konkrétan
a magyar hatóságok dolga lesz megszabni, hogy a védelem melyik válfajában (menekült,
menedékes vagy kiegészítő védelem) részesítik őket. Miként a Schengen-térségen belül mások is,
a papírjaik megszerzése után maximum 3 hónapig törvényesen tartózkodhatnak más
tagállamokban is, de ha ezt az időhatárt túllépnék, akkor visszaküldhetik őket Magyarországra.

Az ideiglenes áthelyezési mechanizmus költségeinek finanszírozására az Európai Bizottság plusz
240 millió eurót kíván a tagállamok rendelkezésére bocsátani az EU költségvetéséből. A 40 ezres
létszámmal számolva ez praktikusan minden egyes befogadott menekült után 6 ezer eurós fejpénzt
jelentene.
A javaslat része, hogy a befogadó országok összekötő tiszteket küldhetnek majd az olasz és a
görög helyszínre, akik részt vehetnek majd a menekültek szűrésében és kiválasztásában is. Ha egy
tagállamnak speciális munkahelyek betöltésére lenne szüksége, akkor a hozzájuk kerülő
menekültek kiválasztásánál ezt a szempontot is figyelembe vehetnék.
A nemzetközi védelemre rászoruló menekültek tagállamok közötti ideiglenes áthelyezésére
vonatkozó javaslat mellett az Európai Bizottság egy jogilag nem kötelező ajánlással is fordult a
tagállamokhoz annak érdekében, hogy a következő két évben további 20 ezer menekültet
fogadjanak be egy áttelepítési kezdeményezés keretében az EU-n kívül található
menekülttáborokból. Az elosztási kulcs alapján hazánknak 307 főt kellene befogadnia azok közül,
akiket az ENSZ menekültügyi főbiztossága választ ki.
Ilyen áttelepítési rendszer már jelenleg is működik önkéntes alapon a tagállamok között, de csak
18 uniós tagország vesz részt benne rendszeresen vagy ad hoc alapon (Magyarországra 10
személy érkezett 2014-ben).
Az áttelepítésre, ami tehát az EU-n kívülről történik majd a tagállamokba, 50 millió eurót szán
Brüsszel a közös büdzséből.
Az áthelyezési és áttelepítési javaslat mellett az átfogó migrációs stratégia több más elemét is
konkretizálta szerdán az Európai Bizottság. A testület először is cselekvési tervet fogadott el az
embercsempészet ellen, ami a szervezett embercsempészet Földközi-tengeren alkalmazott
modelljének megtörésére, aláásására irányul a nemzetközi együttműködés és a felderítő
tevékenység fokozása révén.
A Bizottság ezenkívül iránymutatásokkal látta el a tagállamokat az ujjlenyomatok levételét illetően.
Erre azért van szükség, mert nyílt titok, hogy Olaszország és Görögország sokszor elmulasztotta a
menedékjogot kérők ilyen módon történő nyilvántartásba vételét attól tartva, hogy ha mondjuk
Németországban elfogják őket, akkor vissza is toloncolhatják őket hozzájuk. A Bizottság most a
helyszínen kívánja ellenőrizni és nyomon követni a rendszer működését, megelőzve a
visszaéléseket.
A szerdai csomag részét képezi az úgynevezett kékkártya rendszerről szóló irányelv felülvizsgálata
egy társadalmi konzultáció meghirdetésével. Emlékezetes, hogy az EU eredetileg a kékkártya
rendszer révén szeretett volna magához vonzani számos informatikust és magas képzettségű
munkaerőt a harmadik világból, akik jelenleg inkább az Egyesült Államokat választják. A program
azonban elég mérsékelt sikert hozott, mert egyedül Németország élt a lehetőséggel, amikor az
utóbbi két évben 13 ezer ilyen magas képzettségű gazdasági bevándorlót fogadott be.
Végül a Bizottság azt is bejelentette, hogy a Frontex külső határőrizeti ügynökség megállapodott az
olasz hatóságokkal a Földközi-tengeren zajló Triton humanitárius művelet földrajzi és egyéb
értelemben történő kiterjesztéséről.

Brüsszel, 2015. május 26.

Egy szavazaton bukott el a bankreform az EP-ben
Az Európai Parlament gazdasági és pénzügyi bizottsága egyetlen szavazattal elutasította
az uniós bankszektor szerkezeti reformjáról szóló jogszabálytervezetről készült
jelentést. A képviselők elé került szöveg tovább puhította volna a rendszerszintű bankok
funkcionális szétválasztására irányuló bizottsági javaslatot.
Kosarat kapott az EP gazdasági és pénzügyi bizottságától az európai bankszektor szerkezeti
reformjáról szóló jelentés, amelynek szerzője a svéd néppárti Gunnar Hökmark.
Javaslatának előterjesztésekor már az Európai Bizottságot és az akkori belső piaci biztost, Michel
Barniert is rengeteg bírálat érte amiatt, hogy nem szándékozott jogilag kötelező érvénnyel
szétválasztani a legnagyobb bankok kiskereskedelmi (lakossági és céges számlavezetési) üzletágát
a befektetési (spekulatív) tevékenységüktől. Gunnar Hökmark jelentése a kritikusok szerint a
befolyásos banklobbi nyomására még tovább puhított a Bizottság javaslatát, amikor már nem csak
a rendszerszintű bankok tulajdonosi, hanem a funkcionális szétválasztását sem tartotta
ajánlatosnak.
Ezt sokan olyan visszalépésnek tartották, ami alkalmatlan a too big to fail probléma kezelésére,
vagyis arra, hogy a túl nagyra növő pénzintézeteket a nemzeti kormányok sohasem hagyják
veszni, akkor sem, ha egyébként teljesen indokolt volna.
A nagybankok szerkezeti reformjára vonatkozó jogszabályi javaslat összesen 15 európai
rendszerszintű, “oligopolista” pénzintézetet érint, a Deutsche Banktól kezdve a BNP Paribas-on át
az ING Bankig. A szóban forgo bankok állítólag óriási pénzeket keresnek különböző származékos
pénzügyi termékek adásvételén, a vételi és az eladási arak közötti különbözeten. Ez spekulatív, de
nagyon jövedelmező tevékenység, ami kevés saját tőkét igényel. De, mivel valamiből fedezni kell
ezeket a tranzakciókat, a bankok ahelyett, hogy a tőkepiacokon vennének fel drágán hiteleket,
inkább a náluk elhelyezett betéteket használják fel. Tulajdonképpen a betétesek pénzén
hazardíroznak. Ezért merült fel annak igénye, hogy a lakossági és céges betétesek védelme
érdekében a befektetési üzletágat teljesen leválasszák, amit azonban a Hökmark-jelentés nem
tartott indokoltnak és szükségesnek.
Lamberts szerint az adófizetők pénzét nem szabad túlzott kockázatokat felvállaló bankok
megmentésére felhasználni.

Zaragoza, 2015. május 22.

Tankoljon villanyáramot kábel nélkül!
Hogyan töltsük fel elektromos autónkat árammal kábel nélkül? A választ a kocsi alatt
találjuk meg.
A spanyolországi Zaragozában különleges töltőállomást terveztek, kifejezetten elektromos
autóknak. Egy jármű feltöltése csupán 20 percig tart. Ráadásul még csak kábelek, zsinórok sem
kellenek hozzá.
A rendszer tekercsekkel működik, amelyek az állomás aszfaltja alatt helyezkednek el. Ez tehát
induktív technológia. A tekercs az elektromos hálózatból kapja a feszültséget. Ha az autó pontosan
áll be a helyére, akkor kapcsolatot teremt a tekerccsel, és ezen keresztül feltöltődik energiával. A

rendszer elemekből áll és igen rugalmas. Elektromos autók, teherautók és buszok egyaránt
használhatják.
A fejlesztők szerint az induktív töltési technológia egyszerűbb és biztonságosabb, mint a
hagyományos kábeles megoldás. Ráadásul távol tartja a vandálokat, és nem csúfítja el az
utcaképet sem.
A fejlesztés egy közös európai projekt része. Ennek célja a villanyautók népszerűsítése. A
kutatókat három műszaki probléma foglalkoztatja.
Persze az autóvezetőknek is meg kell barátkozniuk az új technológiával. A mérnökök olyan
rendszert akartak kidolgozni, amely segít a sofőröknek, hogy pontosan az indukciós tekercs fölé
parkolhassanak. Így nem megy pocsékba energia. A szükséges algoritmus elkészítéséhez
tanulmányozniuk kellett a mágneses mezőket és az optikát is.
A fejlesztés végére eljutottunk arra a pontra, ahol a járművezető egy kamera és egy
rádiófrekvenciával működő navigációs rendszer segítségével megfelelő módon parkolhat be az
indukciós tekercsek fölé – tájékoztat egy mérnök.
Most már csak a töltőállomás potenciálját akarják növelni, mondják a szakemberek.
Hogy mi a következő lépés? A kutatók már ezt is tudják. Olyan rendszert akarnak kifejleszteni,
amellyel akár menet közben is fel lehet tölteni az elektromos autót.

Brüsszel, 2015. május 22.

Úton a gyerekbarát igazságszolgáltatás felé
Minden évben több százezer kiskorú kerül kapcsolatba az igazságszolgáltatással az EU-ban. Vajon
a tagállamokban a jogrendszer föl van-e készülve a gyerekek speciális igényeire?
A válasz: Nincsenek.
A gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy meghallgassák őket. És ott van az információ joga is: a
gyerekeknek szükségük van arra, hogy tudják, mik a jogaik, meg kell érteniük az eljárásokat,
tehát el kell mondani nekik, hogy ki beszél velük, és miért.
Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a gyerekeknek joguk van a védelemhez. Túl sokszor
halljuk tőlük, hogy például találkoztak a vádlottal a tárgyalóteremben vagy a tárgyalás előtt a
bíróságon. Ez nagyon megfélemlítő egy gyereknek.
Az Europai Uniónak vannak irányelvei arról, miként kell bánni a gyerekekkel, például az
áldozatokról, a szexuális visszaélésről, az emberkereskedelemről szóló direktíva. És létezik egy
eljárási biztosítékokra vonatkozó irányelv-tervezet is olyan esetekre, amelyekben gyerekeket
bűncselekménnyel gyanúsítanak vagy vádolnak.
Ez tehát az uniós szint. De sok felelősségük van a tagállamoknak is – mondta Astrid Podsiadlowski,
az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) munkatársa.

Brüsszel, 2015. május 19.

Fokozható a betegbiztonság?
A humán- és állategészségügyben használt antibiotikumokkal szembeni, egyre nagyobb
rezisztencia kiküszöbölése, a gyógymódok felelősségteljesebb használata, és az innováció növelése
révén fokozható a betegbiztonság, fogalmaz a Parlament egy kedden elfogadott állásfoglalásban.
Az Unió kórházaiban kezelt betegek 8-10 százaléka a kezelés során fertőződik meg, és a fertőzés
évente 37 ezer halálesetben játszik szerepet.
„A megszorító intézkedések nem veszélyeztethetik a betegek vagy a kórházi dolgozók biztonságátˮ
- mondta a témáért felelős olasz EFDD-képviselő, Piernicola Pedicini, akinek jelentését 637
szavazattal, 32 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament. „Évente 25 ezren
halnak meg Európában az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia miatt, tehát fokoznunk kell az
új szerek fejlesztését célzó kutatást. Az állategészségügy területén pedig meg kell előzni, hogy az
interneten árusítsák az antibiotikumokat."
A szűkre szabott egészségügyi költségvetés kárvallottjai a betegek lehetnek

A képviselők megjegyzik: a gazdasági válság miatt szűkösebbek lettek az egészségügyi források,
amelynek a betegbiztonságra nézve is káros következményei lehetnek. A Parlament felszólítja a
tagállamokat, hogy megszorító intézkedéseik ne érintsék az egészségügyet, amelyet megfelelő
mértékben kell finanszírozni.
Antibiotikumok: receptírás előtt pontos diagnózis

Az antibiotikumok felelősségteljesebb használata érdekében a Parlament az alábbiakat javasolja:
• az orvosi rendelvény nélküli felhasználás szigorú tiltása;
• az antibiotikumok felírását előzze meg mikrobiológiai diagnosztika;
• a gyártók és a gyógyszereket felírók közötti összeférhetetlenséget kiküszöbölő értékesítési
gyakorlat meghonosítása, és
• az antibiotikumok fogyasztására, az azokkal szembeni rezisztenciára és a fertőzések
megfékezésére vonatkozó információk javítása.

A képviselők emellett új antimikrobiális szerek fejlesztésére ösztönzik a gyártókat, és felkérik a
Bizottságot, hogy dolgozza ki az innováció fokozását célzó jogszabályi kereteket.
Állatgyógyászati antibiotikumok: a megelőző használat visszaszorítása

A képviselők az állatgyógyászatban is az antimikrobiális hatóanyagok felelős, és kizárólag diagnózis
utáni használatát kérik. A témában két jogszabálytervezetről vitázik jelenleg a Parlament.
Folyamatosan meg kell szüntetni azt a gyakorlatot, hogy az állatoknak a betegség megelőzése
céljából adnak antibiotikumokat, fogalmaztak a képviselők. A metafilaxis alkalmazást (azaz amikor

egy fertőzés továbbterjedésének megakadályozása érdekében az egészséges egyedeket is kezelik)
is minimalizálni kell, áll az állásfoglalásban.

Brüsszel, 2015. május 15.

Hadüzenet a geoblockingnak
Mit tehet Európa az úgynevezett geoblockinggal, amely korlátozza a határokon átnyúló online
kereskedelmet az Unióban?
Válaszol Ursula Pachl BEUC-igazgatóhelyettes Brüsszelből:
– Sokféle oka van annak, hogy viszonylag kevesen vásárolnak a határokon túlról, a fogyasztóknak
csupán 15 százaléka. Hiányzik a bizalom, és a vevő gyakran tart attól, hogy valami rosszul sül el.
Például aggódik a szállítás miatt. Vagy, hogy egyáltalán kiszállítják-e az árut, miután előre
kifizette. Ám a másik ok, amelyet újabban sokszor hallunk, az úgynevezett geoblocking.
Léteznek bizonyos praktikák, amelyekkel az eladó megakadályozhatja, hogy külföldről
vásároljanak. Például nagyon idegesítő, ha egy online vásárlási folyamat legvégén egyszer csak jön
egy üzenet, hogy „sajnos az ön országába nem szállítunk”.
Vagy átirányítják a vásárlót egy belföldi online áruházba, mert az eladó azt akarja, hogy az ottani
cégétől vegyenek. Valószínűleg azért, mert ott éppen drágább a kiválasztott termék.
A legújabb fejlemények biztatók. Az Európai Bizottság a múlt héten átfogó stratégiát mutatott be
az egységes digitális piac megteremtésére. A bizottság nemrég jelentette be, hogy trösztellenes
vizsgálatot indít az iparágban a versenyhelyzet erősítése céljából.
Úgy látszik, sokféle praktika létezik, amely töredezetté teszi a piacot. Ezeket gyakran maguk az
eladók gyakorolják saját elhatározásukból. Meg kell nézni, hogy a szóban forgó eljárások sértik-e a
versenyt, és ha igen, akkor az Európai Bizottságnak fel kell lépnie ellenük.

Milánó, 2015. május 7.

A jövő ABC-iben ától cettig informálnak bennünket – EXPO 2015
Az élelmezés komplex és univerzális témakörének szentelt milánói világkiállításon volt egy olyan
pavilon, ahol, akárcsak egy valódi üzletben, vásárolhatunk. Annyi a különbség, hogy a digitális
tükrök alatt elhelyezett termékekre rámutatva a fali kijelzőn megjelennek az áru eredetével,
összetételével, tápértékével és ökológiai lábnyomával kapcsolatos információk. Még recepteket is
kaphatunk. A Jövő ABC-je az olasz Coop szupermarket-óriás és az MIT együttműködésének
gyümölcse.
- A kísérlet láthatóan működik. Ez egy igazi bolt. Természetesen itt hat hónapig teszteljük a
különböző megoldásokat, mielőtt eldöntjük, melyiket vezessük majd be. Hiszek a nyitottság
erejében. A jövő nem csak a technológiáról szól, a gazdaság és a fogyasztás egyre inkább
társadalmi jellegűvé kell hogy váljon, felelősségteljesebbé és fenntarthatóbbá – magyarázza Marco
Pedroni, a COOP Italia elnöke.

A szupermarketek evolúciójának középponjában különleges helyet foglalnak el a korszerű
robotkarok. Nem az emberi erőforrás helyettesítése a cél, hanem a vásárlóknak segítenek
összeszedni a kíválasztott árut. A fejlesztők szerint a jövő élelmiszeráruházai a peer-to-peer
koncepciót alkalmazzák majd, ahol az informatikai hálózat végpontjai közvetlenül egymással
kommunikálnak.

Brüsszel, 2015. május 6.

Digitális uniót álmodik a Bizottság
Tizenhat jogalkotási kezdeményezésből álló stratégiát fogadott el szerdán az Európai
Bizottság az egységes európai digitális piac létrehozására. A terv célja a eltérő
szabályozások miatt előálló akadályok lebontása és a 28 nemzeti piac egybeolvasztása.
Közzétette szerdán régóta várt stratégiáját az egységes európai digitális piac létrehozásáról az
Európai Bizottság. Az egységes digitális piac megteremtése a Jean-Claude Juncker vezette testület
egyik fő prioritásának számít a következő öt évben.
Az egységes digitális piaci projekt célja az EU piacán meglévő számos szabályozói akadály
lebontása és végső soron a 28 tagállami piac egybeforrasztása. Andrus Ansip, a digitális piacért
felelős bizottsági alelnök szerint egy működőképes digitális egységes piac évente 415 milliárd euró
hasznot hozna a gazdaságnak és akár több százezer új munkahelyet is teremthet.
A digitális stratégia három pilléren nyugszik. Ezek: a fogyasztók és a vállalkozások digitális
termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének megkönnyítése; egy kiváló minőségű és
nagy teljesítményű digitális infrastruktúra létrehozásához elengedhetetlen feltételek megteremtése
és a digitális gazdaságban rejlő növekedési potenciál maximalizálása.
„Ma lefektettük Európa digitális jövőjének az alapjait. Páneurópai távközlési hálózatokat, a
határokon átnyúló digitális szolgáltatásokat és innovatív európai start-up-ok sokaságát szeretném
látni. A 16 intézkedés elő fogja segíteni, hogy a belső piac lépést tudjon tartani a digitális korral” –
jelentette ki Jean-Claude Juncker bizottsági elnök.
A legtöbb jogalkotási kezdeményezés, szám szerint nyolc, az elektronikus kereskedelem útjában
álló akadályok lebontását célozza majd. Jelenleg az uniós polgároknak mindössze 15 százaléka
vásárol online egy másik uniós tagállamból, miközben a kis- és közepes méretű vállalkozásoknak
mindössze 7 százaléka folytat határokon keresztül történő online értékesítést.
A Bizottság számos akadálymentesítő lépést tervez a határokon átnyúló e-kereskedelem
megkönnyítésére. Ezek közé tartozik az internetes vásárlásról szóló kontraktusok és a
fogyasztóvédelmi jogok uniós szinten történő harmonizálása, függetlenül attól, hogy valakit
sportcipőt, bútorokat, vagy elektronikus könyveket és alkalmazásokat vásárol interneten.
Egy másik jogszabály a fogyasztók jogainak gyorsabb és következetesebb érvényesítését célozza
meg a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet módosításával.
A csomag egyik legellentmondásosabb eleme az úgynevezett indokolatlan földrajzi korlátozások
megszüntetése. Az internetes tartalmakra kíváncsi vagy internetes vásárolni kívánó fogyasztók
gyakran kerülnek olyan szituációba, hogy a szolgáltató megtagadja számukra a megrendelés
teljesítését csak azért mert egy másik országban vannak. A korlátozás egy másik formája, amikor
a szolgáltató átirányítja a vásárlót egy hozzá fizikailag közelebb lévő helyi üzletbe, ahol drágábban
veheti meg ugyanazt az árut vagy szolgáltatást.
A potenciális versenyjogi problémák beazonosítása érdekében a Bizottság egy trösztellenes
versenyjogi vizsgálatot is elindított szerdán, aminek az e-kereskedelemre szakosodott szektor a
tárgya.

A biztosok által ismertetett stratégia része egy modern európai szerzői jogi törvény kidolgozása,
amire még az év vége előtt kíván javaslatot tenni a testület. A kezdeményezés célja a tagállami
szerzői jogi rendszerek közötti különbségek csökkentése és szélesebb körű online hozzáférés
biztosítása. Andrus Ansip egy erre vonatkozó kérdés kapcsán megjegyezte, hogy a jelenlegi
rendszer senkinek sem jó, sem a vásárlóknak, sem pedig a szerzői jogok tulajdonosainak.
Hozzátette: az a cél, hogy az embereknek nagyobb hozzáférésük legyen a kulturális online
tartalmakhoz, miközben új lehetőségeket teremtsenek a szerzők és az iparág számára.
Még mindig az első pilléren belül, Brüsszel a műholdas és kábelszabályozási irányelvet is górcső alá
veszi, hogy felmérje, nem kellene annak hatókörét kiterjeszteni az online adások sugárzóira is,
ösztönözve az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférést a határokon túlról is.
A Bizottság végezetül a különböző áfa-rendszerekből eredő bürokratikus terheket is csökkenteni
szeretné úgy, hogy a más országokban termékeiket online értékesíteni kívánó vállalkozások
egyablakos rendszerben regisztrálhassanak és fizethessenek. A tervek között szerepel még egy
közös áfa küszöb rögzítése, hogy a kisebb cégek online árusíthassanak.
A második pillérben olyan kezdeményezések várhatók, amelyek a digitális hálózatok fejlődéséhez
és elterjedéséhez kívánnak megfelelő feltételeket teremteni. Itt a Bizottság öt kezdeményezést
irányoz elő.
Ezek közül alighanem a legfigyelemreméltóbb a távközlési szektor működését meghatározó uniós
szabályok ambiciózusnak mondott átszabása. Ansip és Oettinger külön is hitet tett a
rádiófrekvenciák (spektrumpolitikák) tényleges összehangolása mellett. A Bizottság alelnöke
sajtótájékoztatóján az elképzeléshez hagyományosan ellenségesen viszonyuló kormányok
megnyugtatására hangsúlyozta, hogy Európa nem kíván a tagállamok zsebében turkálni, de a
frekvenciák odaítélésének közös, egész EU-ra érvényes kritériumainak szükségét látja.
Az audiovizuális média működését meghatározó uniós jogszabályi keret módosítását is
szükségesnek tartja a Bizottság, amely az online platformok (keresőmotorok, a közösségi média
stb.) piacon játszott szerepének átfogó elemzését is napirendjére tűzi. Ennek keretében azt is
megvizsgálják majd, hogyan kezeljék az illegális tartalmat.
A következő csapásirány a digitális szolgáltatásokba helyezett bizalom és ezek biztonságának a
megerősítése, többek között a személyes adatok kezelését illetően. A testület a 2015 végéig
elfogadandó új EU személyes adatvédelmi szabályok alapján felül kívánja vizsgálni az internetes
személyiségi jogokról szóló irányelv rendelkezéseit.
Végül a Bizottság arra készül, hogy kiberbiztonsági partnerséget javasoljon az iparág szereplőinek.
A stratégia harmadik pillérének középpontjában olyan kezdeményezések állnak, amelyek a digitális
gazdaság növekedési potenciálját próbálják lehetőleg minél jobban kihasználni.
Brüsszel ennek jegyében az adatok EU-n belüli szabad áramlásának előmozdítása végett „egy
európai szabad adatmozgási kezdeményezést” tervez, és egy európai felhő kezdeményezést is
fontolgat a különböző ilyen jellegű szolgáltatások minőségbiztosítása céljából.
A most bejelentett tervek között szerepel még a sztenderdekre és az interoperabilitásra vonatkozó
prioritások meghatározása néhány kulcsterületen, amilyen az e-egészség, a közlekedés tervezése
vagy az energia esetében például az okos mérő berendezések.
Végül az utolsó, 16-dik kezdeményezés az internet és az új technológiák használatához szükséges
képességek elsajátítását elősegítő programok elindítását célozza majd, de egy új e-kormányzati
cselekvési tervről is szó van, ami összekapcsolná egymással az EU-ban fellelhető üzleti
nyilvántartásokat.

Venló, 2015. május 4.

Jönnek a 3D-s nyomtatott ételek
A jövő konyhájába lehetett bepillantani Venlóban. A holland városban rendezték meg a 3D-s
élelmiszer-nyomtatási konferenciát.
Az egyre olcsóbbá és hatékonyabbá váló technológia a kiállítók szerint forradalmasítja azt, ahogyan
főzünk és eszünk.
A By Flow cég például olyan hordozható 3D-s nyomtatót mutatott be, amely tökéletes alakú
gyümölcskaviárt képes formázni.
A Print2Taste vállalat eszköze lehetővé teszi, hogy valaki egy egyszerű alakot rajzoljon egy
tableten, és azután azt kinyomtatják édes zselatin felhasználásával. A nyomtató fejét speciálisan
alakították ki élelmiszer-feldolgozáshoz.
- Mindig figyelembe vesszük a felhasználó igényeit, ez személyre szabott. Ha valakinek Dvitaminhiánya van, hozzá lehet adni D-vitamint. Ha valakinek más betegsége van, például nem
eszik eleget, akkor hozzá lehet tenni energiát fehérje vagy zsír formájában. A túlsúlyosak esetében
pedig növelni lehet a rostok mennyiségét, így könnyebben jóllakottnak érzik magukat, és nem
esznek annyit – mondta az egyik fejlesztő.
Néhány európai szupermarketben már tesztelik a 3D-s nyomtatóval készült süteményeket. Egyes
éttermekben pedig nyomtatott édességeket kínálnak.

Brüsszel, 2015. április 29.

Bíróság elé kerülünk a közjegyzői szabályok miatt
Keresetet indít az Európai Bizottság az Európai Bíróságon Magyarországgal szemben más
uniós állampolgároknak a közjegyzői tisztségből és a szakma gyakorlásából való
kizárása miatt.
Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy keresetet indít Magyarországgal szemben az Európai Unió
Bíróságán, mivel az ország csak magyar állampolgárok számára engedélyezi a közjegyzői tisztség
betöltését és a szakma gyakorlását, kizárva így más tagállamok állampolgárait.
A Bizottság véleménye szerint az állampolgársági követelmény ellentétes a letelepedés
szabadságára vonatkozó szabályokkal, és nem indokolható az EUMSZ 51. cikke alapján, amelynek
tárgyát a közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységek képezik.
A közjegyzőkre vonatkozó hazai szabályozás ügyében indult kötelezettségszegési eljárás az egyik
legrégebbi dosszié a magyar ügyek között.

Brüsszel, 2015. április 29.

Fel kellene tüntetni az italok kalóriatartalmát, vélik a képviselők

Az alkoholos italok energiatartalmát feltüntető címkék bevezetéséről szóló javaslatot vár
a Parlament 2016-ig az Európai Bizottságtól. A szerdán elfogadott állásfoglalásban a
képviselők olyan új alkoholstratégiát kérnek, amely foglalkozik a fiatalkorúak
alkoholfogyasztásával, és figyelmeztet az alkoholfogyasztás utáni autóvezetés és a
várandósan történő italozás veszélyeire.
A képviselők felszólítják a Bizottságot, hogy az „haladéktalanul kezdje meg a 2016–2022
közötti időszakra vonatkozó új uniós alkoholstratégia kidolgozásátˮ, ezzel segítve a
tagállamokat az alkoholfogyasztásból eredő problémák kezelésében. A stratégiának ki
kell terjednie többek között megbízható adatok összegyűjtésére, a megelőzés és a
kezelés javítására, a ittas vezetés miatt bekövetkező balesetek visszaszorítására és a
különböző italozási szokások elemzésére.
A címke tűntesse fel a kalóriákat és az összetevőket
Az Európai Bizottságnak meg kellene fontolnia, hogy a fogyasztók tájékoztatása
érdekében az alkoholtartalmú italokra is kötelezővé tegye-e az összetevőket és a
tápértéket feltüntető címkézést, vélték a képviselők.
Az alkoholoknak legalább a kalóriatartalmát egyértelműen fel kellene tüntetni, ezért a
Bizottság erről legkésőbb 2016 végéig nyújtson be jogalkotási javaslatot, kéri az
állásfoglalás.
Az egész Unióban alkalmazandó címkéknek az ittas vezetés veszélyeire emlékeztető
figyelmeztetést is tartalmaznia kellene.
A fiatal fogyasztók védelme
A képviselők sürgetik a tagállamokat, hogy szigorúan tartassák be az alkoholfogyasztásra
vonatkozó életkori határt. A tagállamoknak a nagyon olcsó szeszek árusítása elleni
fellépést is meg kellene fontolni, fogalmaztak a képviselők.
Az Európai Bizottságnak foglalkoznia kellene az interneten határokon át bonyolódó
alkoholkereskedelemmel. Különösen a fiatalok figyelmét kell felhívni az alkalomszerű,
mértéktelen alkoholfogyasztás veszélyeire, és többet kell tenni az ittas autóvezetésből
eredő közúti balesetek számának csökkentéséért.
Háttér: A túlzott alkoholfogyasztás több tagállamban a második, életvitelből eredő
halálozási ok, az alkoholizmus pedig legalább 60 krónikus betegség esetében kockázati
tényező. A túlzott alkoholfogyasztás világszerte évente 3,3 millió halálesetet okoz, azaz
az összes halálozás 5,9 százalékáért felelős. A 20-39 évesek között a halálozások
negyedéért felelős a túlzott szeszfogyasztás. A halálozás közvetlen kiváltó okai
leggyakrabban balesetek, erőszakos cselekmények vagy a máj megbetegedése.

Brüsszel, 2015. április 28.

2018 tavaszától minden új autóban e-segélyhívó lesz
A gyártóknak 2018. március 31-től minden új személyautó- vagy kisteherautó-modellt fel
kell szerelniük olyan fedélzeti segélyhívóval, amely az jármű balesete esetén
automatikusan értesíti a mentőket: erről döntött kedden a Parlament. Európa útjain

2014-ben 25 700-an vesztették életüket. Az új segélyhívó a becslések szerint akár tíz
százalékkal is csökkentheti a halálos áldozatok számát.
A rendszer kiépítésével javulni fog az utak biztonsága és csökken a halálos balesetek
száma, ami a Parlament egyik kiemelten fontos célja. Az e-segélyhívó ingyenes lesz a
felhasználók számára, függetlenül attól, hogy milyen autót vezetnek.
A fedélzeti automatikus e-segélyhívó rendszer súlyos közúti baleset esetén a 112-es
segélyhívó számon értesíti a mentőket. A mentők az információk alapján azonnal be
tudják azonosítani a szükséges segítség jellegét és nagyságrendjét, így hamarabb a
helyszínre érhetnek. A gyorsabb segítség életet menthet, enyhítheti a sérülések
súlyosságát és csökkentheti a közlekedési dugókból következő költségeket.
Adatvédelem: nem követhetők a járművek
A képviselők megerősítették a jogszabálynak azokat a részeit, amelyek megelőzik, hogy
az e-segélyhívóval felszerelt járművek baleset előtti mozgása visszakövethető legyen. Az
új szabályok szerint az automatikus adattovábbítás során csak a legszükségesebb
információkat küldi el a rendszer, például a jármű és az üzemanyag típusát, a baleset
idejét és pontos helyét, illetve az utasok számát.
A szabályok értelmében a sürgősségi segélyszolgáltatók vagy partnereik által
összegyűjtött adatok az érintett kifejezett előzetes jóváhagyása nélkül nem adhatók
tovább harmadik félnek. A gyártóknak az összegyűjtött adatok teljes törölhetőségét is
lehetővé kell tenniük.
2018 tavaszától áll fel a rendszer
Az személygépkocsik és kisteherautók új modelljeiben 2018. március 31-től kötelező a
fedélzeti e-segélyhívó. A képviselők elérték, hogy az Európai Bizottság három évvel a
rendszer elindulását követően felmérje, hogy más járművekben - például városi és
távolsági buszokban, kamionokban - is kötelezővé tegye-e a technológiát.
Ezek az új szabályok a járművek gyártóira rónak feladatot. A tagállamoknak egy 2014
végén hatályba lépett jogszabály értelmében 2017. október elsejéig kell kiépíteniük a
rendszer működéséhez szükséges infrastruktúrát.

Brüsszel, 2015. április 28.

Leszoktatja az EU a fogyasztókat a műanyag zacskókról
Az uniós tagállamoknak 2019 végéig meg kell felezniük a leginkább környezetszennyező
műanyag zacskók éves felhasználását személyenként, vagy 2018 végéig biztosítaniuk
kell, hogy a vásárlóknak fizetniük kelljen a használatukért.

Az EU-tagországaiban csökkenteni kell a leggyakrabban használt és súlyosan környezetszennyező
könnyű nejlonzacskók használatát az Európai Parlament plenárisa által kedden megszavazott új
jogszabály értelmében. A képviselők a szavazással megerősítették azt a kompromisszumos
megállapodást, amit még tavaly novemberben kötöttek a tagállamokat tömörítő Tanáccsal.
A most elfogadott jogszabály értelmében a tagállamok kétféle szabályozás közül választhatnak. A
könnyű műanyag zacskók éves felhasználását személyenként első lépcsőben 2019 végéig a
jelenlegi átlagosan 200-ról 90 darabra, majd 2025-ig 40 darab alá szorítják, vagy ennek

alternatívájaként garantálják, hogy a vásárlóknak 2018-at követően mindenhol fizetniük kell a
nejlonzacskók használatáért. A csökkentéshez használt eszközökről a tagállamok dönthetnek majd.
Ilyen lehet például az árazás, termékdíj használata vagy különadó bevezetése.
„Ezzel a jogszabállyal mindenki jól jár. Hatalmas környezeti problémáról van szó. A nejlonzacskók
milliárdjai végzik közvetlenül a természetben, kezeletlen hulladékként. Ez tönkreteszi a
természetet, káros a madarakra, a halakra, tehát tennünk kell valamit” - mondta Margrethe Auken
dán zöldpárti képviselő, a téma parlamenti felelőse.
Magyarországon a 2011-ben bevezetett környezetvédelmi termékdíjról szóló törvénynek
köszönhetően jelenleg az egy főre jutó éves nejlonzacskó felhasználás harminc darab. Ezzel az
Európában is példamutató eredménnyel hazánk már most teljesíti a 2025-re kitűzött célszámokat.

A jogszabály azokra a nejlonszatyrokra vonatkozik, amiket a vásárló a bevásárló-központok, a
ruházati boltok-, élelmiszer vagy bármilyen más üzletek pénztáránál kap. A tagállamok döntése
szerint azonban kivételt képezhetnek a szabályok alól a nagyon vékony szatyrok, melyekbe többek közt - halat, húskészítményeket, tejtermékeket, zöldséget, gyümölcsöt csomagolnak.
Az Európai Bizottságnak fel kell mérnie, hogy milyen hatást gyakorolnak a környezetre az ún. oxobiodegradációsan (oxidatív bomlás révén apró darabokra széthulló) lebomló műanyag zacskók,
majd az eredmények alapján további lépéseket kell javasolnia. 2017-ig a Bizottságnak javaslatot
kell tennie a biológiailag lebomló és komposztálható műanyag zacskók címkézési és forgalmazási
szabályairól.
Az EU-ban a vásárláshoz használt műanyag zacskók 90%-át egyetlen alkalommal használják,
mielőtt azok hulladékká válnak. Ez rendkívül súlyos terhet ró a környezetre. 2010-ben becslések
szerint több mint nyolc milliárd nejlonzacskó végezte a szemétben. Az új európai szabályozás célja
éppen ezért a túlzott és szükségtelen hulladéktermelés visszaszorítása.
Érdekesség, hogy a műanyagzacskók kivonására, majd csökkentésére irányuló szabályozás
eredetileg azon irányelvek között szerepelt, amit a Juncker-bizottság első alelnöke, a holland Frans
Timmermans legszívesebben visszavont volna, mert megítélése szerint az ilyen kérdésekkel
tagállami szinten kellene foglalkozni. A Bizottság végül meghajolt a Tanács és az Európai Parlament
akarata előtt, miután mindkét jogalkotó ragaszkodott ahhoz, hogy uniós szinten kezeljék a
problémát.

Brüsszel, 2015. április 25.

Az oroszfóbia kevésbé jellemző az atomiparban
Tim Yeo, a New Nuclear Watch Europe elnöke drukkol a két új paksi reaktor sikerének, de
garanciákat tart szükségesnek arra, hogy a tagállamok ne csak egy forrásból szerezzék be a
nukleáris fűtőanyagokat és transzparensen menjen végbe a beruházás. A brit parlament
energiaügyi bizottságának volt elnöke Brüsszelben nyilatkozott arról, miért éli szerinte új
reneszánszát az atomenergia.
Az európai atomerőművek közel felét ki kell vonni a forgalomból egy-két évtizeden belül.
Említette, hogy kevés új blokk épült az elmúlt években. Az elöregedő atomerőmű-park
lecserélése nem jelent nagy problémát?
Még éppen időben vagyunk, de öt múlva már talán késésben lennénk. Ez nem következhet be, ha
több tagállamban is megtörténnek a lépések a régi atomerőművek pótlására. Az egyik kulcskérdés

itt a szakemberek pótlása, hiszen a régi gárda tagjai tíz éven belül nyugdíjba vonulnak. Olyan fiatal
szakembereket kell képezni ez idő alatt, akik rendelkeznek a szükséges mérnöki ismeretekkel. Ha
nem lépünk időben, nem lesz, aki a régi gárda helyére lépjen. Most még időben vagyunk, de nem
várhatunk tovább.
Nem tart attól, hogy a Nyugat és Oroszország között kirobbant geopolitikai feszültségek
a nukleáris iparágba is begyűrűznek, úgy, ahogy a gázüzletbe?
Ez egy egészen más üzletág, mint a gázpiac. Ha egy tagállam egyetlen országból és egyetlen
gázvezetéken keresztül szerzi be a földgázt, akkor nagyon nehéz egyik pillanatról a másikra
változtatni. Ezért úgy gondolom, hogy a nukleáris iparnak olyan más sajátosságai vannak, amelyek
indokolttá teszik a másképpen történő kezelését. Természetesen figyelembe kell vennünk a
realitásokat, azt, hogy az EU és Oroszország viszonya jelenleg aggodalomra ad okot. Ez a
problematika azonban másképp fest Nagy-Britanniában, mint azokban az országokban, amelyek
földgázt importálnak Oroszországból. Mindazonáltal úgy vélem, hogy a nukleáris ipart a
sajátosságai megóvják azoktól a turbulenciáktól, amelyek más energiaszektorokat jellemezhetnek.
De nem vállal-e túlzottan nagy kockázatot egy tagállam, mint Magyarország, amely orosz
céggel, orosz kölcsönből tervezi két új reaktor építését?
Meglátásom szerint az Európai Bizottságnak kell gondoskodni arról, hogy a beruházás során
betartsák az elveket. Úgy tudom, hogy Brüsszel gyakorolja is ezt a jogot. De remélem, hogy a
paksi atomerőmű üzlet sikeresen megvalósul. A döntés kizárólag Magyarországra tartozik, és ebbe
senki sem szólhat bele kívülről. Nagyon fontosnak tartom ugyanakkor a megfelelő transzparenciát,
hogy pontosan tudni lehessen, mennyi támogatásban részesült a projekt. Ez a nyilvánosságra
tartozik. Garanciák kell, hogy legyenek arra is, hogy bármelyik uniós tagállam ne csak egy
forrásból szerezze be a nukleáris fűtőanyagokat. Máskülönben hagyni kell, hogy a folyamat menjen
a maga útján, ahogy mondtam a Bizottság megfelelő felügyelete mellett.

Brüsszel 2015. április 24.

A CE-jelölés
Számos, az Európai Gazdasági Térségben illetve azon kívül előállított terméket kötelező ellátni a
CE-jelzéssel, mielőtt azt az Európai Gazdasági Térségben, az EU-ban, Izlandon, Lichtensteinben és
Norvégiában értékesítenék.
A CE-jelölés igazolja, hogy a termék bevizsgált, és megfelel az uniós biztonsági, egészségügyi és
környezetvédelmi előírásoknak.
A gyártónak először is meg kell tudni, milyen kötelezettségeknek kell megfelelnie a termékének. A
követelmények a direktívákban és szabályozásban vannak lefektetve, amelyek a legkülönfélébb
termékekre és szektorokra vonatkoznak.
A második lépés kideríteni, hogy a termék eleget tesz-e a különleges követelményeknek. Ez az
előállítótól függ. Meg kell becsülni és dokumentálni a termék használatakor felmerülő esetleges
rizikókat.
Ha létezik harmonizált európai szabvány a termékére, és Ön betartja ezt a gyártási folyamat során,
akkor a szóban forgó termék vélelmezetten megfelel a vonatkozó uniós jogszabályban előírt
követelményeknek.
A szabványok alkalmazásáról a gyártó dönthet, ahogyan a termék megfelelőségének bizonyítási
módjáról is. Bizonyos esetekben különleges testületeket (ún. “Bejelentett Szervezeteket”) vonnak

be a termék megfelelőségi vizsgálatába. Játékok esetében, ha nem alkalmaztak harmonizált
szabványokat, a gyártónak kötelessége igénybe venni egy ilyen szervezet segítségét. Készülnie kell
egy kockázatelemzést is magába foglaló műszaki dokumentációnak.
Az utolsó lépés pedig nem más, mint hogy a gyártó rátegye a CE-jelölést a termékére, jól látható,
olvasható és letörölhetetlen módon.

Brüsszel, 2015. április 23.

Az USA-nak nem tetszik Brüsszel új GMO-javaslata
Bizonyos feltételek mellett a tagállamokra lenne bízva annak eldöntése, hogy az EU-szinten
engedélyezett génmódosított termékeket beengedik-e a saját élelmiszerláncukba. Az Európai
Bizottság javaslatát bírálta az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere.
A genetikailag módosított termékekre érvényes uniós szabályok általános felülvizsgálatának
keretében az Európai Bizottság a héten kezdeményezte a GMO-k állati takarmányokban és emberi
fogyasztásra szánt élelmiszerekben való engedélyezésére vonatkozó szabályok módosítását.
Brüsszel javaslatában nagyobb szabadságot adna a tagállamoknak abban, hogy a saját területükön
korlátozzák vagy megtilthassák az EU-szinten engedélyezett GMO-k takarmányokban és
élelmiszerekben való felhasználását.
Formailag a hivatalos uniós engedélyezési eljárás végeztével a tagállamok eldönthetnék, hogy
engedélyezik-e vagy sem azt, hogy az uniós szinten szabad utat kapott GMO-k belépjenek a hazai
élelmiszerláncba. A tagállamoknak ugyanakkor meg kell majd indokolniuk, hogy miért térnek el a
főszabálytól és azt is, hogy az intézkedés összhangban áll az uniós joggal, köztük az egységes
belső piac szabályaival és az EU nemzetközi kötelezettségvállalásaival is, amelyeknek a WTOszabályok is részét képezik.
A kormányok által kért mentességet olyan legitim okokra kell alapozni, amelyeknek nincs közük az
EU-szintű engedélyezési eljárás során már mérlegelt egészségügyi vagy környezetvédelmi
szempontoknak. A korlátozást tehát nem lehet majd azzal indokolni, hogy a szóban forgó
génmódosított termék veszélyes az emberek vagy az állatok egészségére.
Az Európai Bizottság javaslatával tulajdonképpen egységes elveket teremt az európai GMOszabályozásban. Emlékezetes, hogy néhány hónappal ezelőtt fogadta el az EU azt a jogszabályt,
amelynek értelmében a tagállamok gyakorlatilag megtilthatják az uniós szinten engedélyezett
GMO-k (hibrid kukoricák vagy burgonyafélék) köztermesztésbe vonását. A mostani javaslat
ugyanezeket az elveket érvényesítené az élelmiszerek és a takarmányok esetében is.
„Az Európai Bizottság meghallgatta számos európai polgár aggodalmát, amelyek a tagállami
kormányok álláspontjában tükröződtek. Elfogadásukat követően a javaslat a szubszidiaritás elvével
összhangban nagyobb beleszólást enged majd a tagállamoknak a saját területükön az
engedélyezett GMO-k élelmiszerekben és takarmányokban történő alkalmazásához” – szögezte le
Vytenis Andriukaitis, az Európai Bizottság egészségügyekért és élelmiszerbiztonságért felelős tagja.
A Bizottság javaslata nem változtat az egységes uniós kockázatkezelési rendszeren – ami
előfeltétele annak, hogy az EU minden pontján azonos szintű legyen a védelem -, ezért az európai
élelmiszerbiztonsági hatóság (EFSA) tudományos véleményén, és a termékek címkézésének
szabályain alapuló jelenlegi engedélyezési rendszer érintetlen marad.
Michael Froman, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője nyilatkozatban bírálta az Európai
Bizottság javaslatát. „Mélységesen csalódottak vagyunk a frissen bejelentett szabályozási javaslat

miatt, amit első látásra nehéz összeegyeztetni az EU nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Az EU
28 piacra való felosztása bizonyos áruk áramlása esetében az EU-nak a belső piac mélyítésére
vonatkozó céljaival is ellentétesnek tűnik. Amikor az EU és az USA a transzatlanti kereskedelmi és
befektetési partnerség létrehozásán fáradozik, az ilyenfajta kereskedelem-korlátozó akció nem
tekinthető konstruktív lépésnek” – szögezte le Michael Froman.

Brüsszel, 2014. április 22.

Siker a GMO-ellenes tábornak
Az Európai Unió országai megtilthatják a jövőben genetikailag módosított növények behozatalát
illetve kereskedelmét. Erre a szabályozásra az Európai Bizottság tett javaslatot.
A tagállamok akkor is dönthetnek a tiltás mellett, ha korábban az adott terméket kereskedelemre
illetve élelmezésre alkalmasnak találták az unió egészében. A korábbi javaslat értelmében a
tagországok csak tudományos bizonyítékok megléte esetén dönthettek volna a tiltás mellett.
Azt a tervezetet sok környezet -és fogyasztóvédelmi csoport bírálta és a tagállamok is
megosztottak voltak az ügyben.
A döntés valószínűleg bírálatot vált majd ki az Egyesült Államokban, ahol több nagyvállalat érdekelt
a génkezelt gabona forgalmazásában.

Brüsszel, 2015. április 17.

Falak nélküli iskola
Az iskola koncepciójához általában tartozik egy épület – de nem mindig és mindenhol. Két olyan
oktatási projektet mutatunk be, amelyek ebből a szempontból kilógnak a sorból.
India: az élet iskolája
Zahin Deszai 2007-ben, egy kis faluban hozta létre az Élet Iskoláját. A koncepció lényege, hogy a
vidéki gyerekek elvándorlását csak azzal lehet megakadályozni, ha képesek maguknak
munkahelyet teremteni. Ehhez viszont szakítani kell a hagyományos oktatással, és egy problémaalapú hozzállást kell elsajátítani. Az élet iskolájában a vidéki élet problematikájárhoz kapcsolódó
korszerű tudás áll a diákok rendelkezésére, de mindezt kizárólag konkrét projekteken keresztül
sajátítják el, tehát építenek, termelnek, alakítjáka krönyezetüket – mindebből pedig a környező
mezőgazdasági közösség is profitál.
Karib-tenger: úszó osztály
Utolsó éves középiskolások hajóznak a Karib-tengeren egy vitorláson. Nem csak főznek és
takarítják a hajót, de fel- és levonják a vitorlákat, navigálnak, délutánonként pedig tanulnak.
Közben beutazzáka viulágot, bejéárnak négy kontinenst, végül Amszterdamban leérettségiznek.
Életre szóló élmény, komoly lecke alkalmazkodásból és kemény munkából is : egy tanév
negyvenötezer dollárból, vagyis kicsit több mint tizenkétmillió forintból kijön.

Brüsszel, 2015. április 15.

A Juncker-terv ellent tarthat a lassuló magyar növekedésnek
Az európai beruházási csomagért felelős bizottsági alelnök biztos abban, hogy sikerülni fog a
megcélzott 315 milliárd eurónyi befektetést mozgósítani. Jyrki Katainen pénteki magyarországi
roadshow-ja előtt beszélt erről.
Ön az utóbbi időben több roadshow-n is népszerűsítette a Juncker-tervet a
tagállamokban. Mi volt az a kifogás vagy kétely, amivel a leggyakrabban találkozott az
ilyen utazásokon?
A roadshow célja a beruházási tervben érintett különböző felekkel való közvetlen kapcsolatfelvétel
és a terv különböző elemeinek a megvilágítása. Minden egyes ilyen út célja a beruházási terv
három kulcsfontosságú elemének a népszerűsítése. Ezek: a beruházáshoz szükséges források
mozgósítása, egy átlátható projektportfólió és a szabályozói reformok. A roadshow-k eddig
megítélésem szerint nagy sikert hoztak. Minden egyes látogatás alkalmával valami újat tanulok, és
tapasztalatokat gyűjthetek olyan projektekről, amelyek már uniós forrásokból részesülnek. Az
egyik leggyakoribb kérdés, amit nekem szegeznek, hogy ki fogja kiválasztani a projekteket. Én
ilyenkor mindig elmondom, hogy ez egy független, szakértőkből és nem politikusokból álló
befektetési testület feladata lesz. Ennek a befektetők nagyon örülnek, mert sokkal kisebb
hajlandóságot mutatnának a befektetésre, ha azt látnák, hogy politikai szempontok érvényesülnek.
Egyes kritikusok szóvá teszik, hogy a Juncker-terv alapvetően olyan infrastrukturális
beruházásokat finanszírozna, amelyek hagyományosan az államok és nem a
magánbefektetők hatáskörébe tartoznak. Ezért egyesek biztosak abban, hogy a terv nem
lesz képes a megcélzott 315 milliárd eurónyi magánbefektetés mozgósítására. Erről mi a
véleménye?
A beruházási terv a közpénzek intelligens felhasználásán alapul, annak elősegítésére, hogy
magánpénz áramoljon a beruházásokba. Az Európai Stratégiai Befektetési Alap (EFSI)
létrehozására egy 16 milliárd eurós garancia szolgál majd, amiből 8 milliárd eurót az uniós büdzsé
biztosít majd. Az EFSI a magasabb kockázatokat fogja fedezni a stratégiai beruházásokban, és
ezáltal olyan magánforrásokat lesz képes mozgósítani, amelyeket jelenleg nem forgatnak be a
reálgazdaságba. A befektetési alap jelentős tűzerővel indul majd, és idővel tovább szélesítheti a
tevékenységét. A Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) tizenötszörös tőkeáttétellel
számol, amit reálisnak tekintünk. Az EIB óriási tapasztalatokat szerzett már ezen a téren.
Milyen érdeke fűződhet Magyarországnak a beruházási csomaghoz? Milyen előnyei
származhatnak belőle?
Magyarországon jelenleg dinamikusan növekszik a gazdaság. A 2014-es 3,6 százalékos GDPnövekedés az egyik legdinamikusabb Európában. 2013-ban erőre kaptak a beruházások, majd
2014-ben 11,7 százalékos nettó éves beruházás-bővüléssel elérték a csúcsot. A növekedés
azonban a következő években a közberuházások és közvetlen külföldi tőkebefektetések csökkenése
miatt előreláthatóan lassulni fog. Ebben a helyzetben a kutatásba és fejlesztésbe, valamint az
innovációba való beruházás segítségére lenne Magyarországnak a gazdasági kibontakozás
tempójának fenntartásában és a tartós munkahelyteremtésben.
A független szakértőkből álló befektetési bizottság az EFSI irányító testülete által meghatározott
iránymutatások alapján dönti majd el, hogy adott projektek igénybe vehetik-e az EU által nyújtott
garanciákat. A projektek kiválasztásánál szigorú kritériumokat alkalmaznak majd, nem lesznek
ország- vagy szektorspecifikus kvóták. A projekteket ehelyett hozzáadott értékük, gazdasági
életképességük, megbízhatóságuk és hitelességük alapján választják majd ki, és az is fontos
elvárás, hogy az EU növekedésre fókuszáló politikáival összhangban legyenek. Ez magába foglalja
a tudást, az innovációt, a digitális gazdaságot, az energia uniót, a közlekedési és szociális-

egészségügyi infrastruktúrát, a természeti erőforrásokat és a környezetet.
Már több tagállam is megerősítette, hogy fejlesztési bankjain keresztül kész beszállni a
befektetési alapba. Milyen szabályok lesznek érvényesek a tagállami hozzájárulásokra?
Jó hír, hogy öt tagállam (Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Luxemburg)
bejelentette, hogy nemzeti fejlesztési bankjaikon keresztül hozzá fognak járulni az európai
beruházási tervhez. Reméljük, hogy a következő hetekben további bejelentések lesznek.
Ugyanakkor ne feledkezzünk meg róla, hogy az alap önmagában áll. A Bizottság kezdettől fogva
három módját javasolta a tagállami hozzájárulásnak: közvetlenül az alapba, platformokhoz vagy
projektekhez. Megelégedésemre szolgál, hogy a tagállamok ígéretet tettek a platformokhoz és a
projektekhez való hozzájárulásukra a nemzeti fejlesztési bankjaikon keresztül, mert ezek
rendelkeznek a befektetési terv végrehajtásához szükséges szakértelemmel, és képesek biztosítani
a közforrások leghatékonyabb felhasználását. A tagállami fejlesztési bankok részvételének
részleteit még meg kell határozni, de a tagállamoknak bizonyosan lehetőségük van befektetni a
határokon átnyúló beruházásokba, és közös befektetési platformok révén együttműködni.
Egyes kohéziós országok amiatt aggódnak, hogy a jövőben garanciák és kölcsönök
váltják majd fel a kohéziós és strukturális alapokból nyújtott uniós támogatásokat,
megkérdőjelezve ezzel a regionális politika alapvetését. Mennyire reális egy ilyen
perspektíva?
Az EFSI-be nem kerülnek majd bizonyos szektorok vagy régiók számára elkülönített alapok.
Ugyanakkor, ahogy említettem, az életképességi kritériumok szektoroktól és a társadalmi
megtérüléstől függően eltérőek lesznek, amit figyelembe kell venni ebben az összefüggésben. A
befektetési alap mindenesetre az egész Unióban finanszírozni fog projekteket, és a technikai
segítségnyújtást is megerősítjük annak szavatolására, hogy minden tagállam jól felépített,
életképes és befektetésre alkalmas projekteket tudjon prezentálni.
Milyen üzenetekkel érkezik Magyarországra?
Budapesti tartózkodásom alatt megbeszéléseket folytatok majd a kormány és az üzleti élet
képviselőivel, és a potenciális befektetőkkel arról, hogy az EU-nak miért van szüksége a beruházási
tervre, hogyan lesz az finanszírozva, milyen típusú projektek számíthatnak támogatásra, és hogyan
profitálhat Magyarország a beruházási csomagból. Ezek a programok ugyanakkor arról is szólnak,
hogy meghallgassam az érintettek ötleteit és véleményét.

Brüsszel, 2015. március 26.

Energiahatékonyság - Bíróság elé idézi Magyarországot a Bizottság
Bizottsági megítélés szerint nem volt tovább halasztható a Bírósághoz fordulás, miután
az ország – a hasonló helyzetben lévő tagországok között egyedüliként – eddig semmit
nem ültetett át az EU energiahatékonysági irányelvből. Ha a következő hónapokban
pozitív változás állna be magyar részről Brüsszel ejtheti a keresetet.
Az átültetés eredeti határideje tavaly június 5. lett volna, amelynek elmulasztása után, többszöri
konzultáció és halasztás után a Bizottság tavaly novemberben intézett indoklással ellátott
véleményt küldött Magyarországnak, az energiahatékonysági irányelv teljes körű átültetésének,
illetve az erről szóló tájékoztatásnak az elmulasztása miatt.
Az európai bizottsági eljárás lényegében ezzel vette kezdetét, mellesleg nemcsak Magyarország,

hanem Málta kivételével valamennyi tagállammal szemben. A bírósági szakaszt azonban csak
Magyarország ellen nyitották meg végül.
A Bizottság napi büntetés kiszabását javasolja a kötelezettségszegés miatt, aminek mértéke napi
15.444 euró (mintegy 4,6 millió forint) lehet, és amit mindaddig kell majd fizetni, ameddig a
szükséges kiigazítás magyar részről meg nem történik. (Elmarasztaló bírósági döntés esetén a
kényszerítő eszköz általában egyszeri nagy összegű bírság, vagy naponta ketyegő kisebb tételi
törlesztési kötelezettség szokott lenni. Volt rá példa – például görögországi környezetvédelmi
jogharmonizáció késlekedése miatt -, amikor a végösszeg százmillió eurós nagyságrendet is elért.)
A tényleges bírságolásig azonban egyelőre még hosszabb idő van hátra. A mostani bizottsági
keresetet 40-60 napon belül regisztrálják Luxembourgban és csak akkortól indul az ottani peres
eljárás. Maga a per minimum egy év, amelyben, ha a bírák a Bizottságnak adnak igazat, még
mindig van mód a végrehajtásra, és csak ha az elmarasztalt tagállam ezt is elmulasztja, lépnek át
a fizetési szakaszba.

Brüsszel, 2015. március 26.

A Bizottság megindította a formális eljárást a magyar földtörvény
miatt
Fél évvel azt követően, hogy a Bizottság eljárást indított Magyarország ellen a 2002 előtt
megkötött haszonélvezeti (és zseb-) szerződések megszüntetését elrendelő magyar
törvény ügyében, most egy hivatalos felszólító levél elindításával általában a magyar
földtörvény – illetve annak bizottsági vélemény szerint külföldiekkel szemben
aránytalanul korlátozó és diszkriminatív jellege – miatt is eljárást kezdett.
A lépés nem volt váratlan. A magyar földtörvény kapcsán tavaly folytatott bizottsági – akkor még
informális – előzetes tájékozódásról (az úgynevezett pilote-szakaszról) a Bruxinfo már tavaly azt
írta, hogy a részletekbe menő tájékozódás annak megállapítására irányult, vajon a törvény nem
használ-e szigorúbb eszközöket, mint amelyek a testület szerint egyébként elfogadható célok
elérését indokolják.
Az előzetes bizottsági tájékozódásból már tavaly kitűnt, hogy bár a brüsszeli testületnél a tavaly
májusban hatályba lépett magyar törvény egyes korlátozásait még elfogadhatónak ítélték, másokat
diszkriminatívnak és aránytalannak éreztek, és részükről éppen az erről való megbizonyosodást
célozták az előzetes kérdések.
Hasonló vizsgálatot egyébként bizottsági részről kezdettől fogva több más tagállamnál is folytattak,
és szakértők már akkor úgy vélték, hogy a formális eljárás(ok) megkezdése előtt a Bizottságnál az ilyenkor szokásos eljárás szerint - előbb bevárják a különböző országokból érkezett válaszokat,
amelyeket ilyenkor egymással is összevetnek. Láthatóan a fenti kiváró szakasz zárult le most
Brüsszelben, midőn csütörtökön a testület a magyar, a litván, a szlovák és a bolgár törvények ellen
is formális kifogásokat emelt.

A magyar jogszabályban egyebek között az a kitétel váltotta ki az eljárás elindítását, amely
megköveteli, hogy a földet vásárló gazdálkodó maga kell, hogy művelje a földjét. Aggályosnak
tartják az adásvételi szerződések jóváhagyásának a módját (az önkormányzatok jelentős
beleszólási lehetőségét), bizonyos szakmai végzettségek megkövetelését is. A nem magyarokkal
szemben diszkriminatívnak tartják, hogy a magyarországi földvásárlónak az országba bejelentett
lakcímmel, és korábban már ott folytatott üzleti tevékenységgel kell rendelkeznie.
Összességében bizottsági részről a magyar törvény korlátozó jellegét aránytalannak és egyes
kitételeiben diszkriminatívnak ítélték, ami a tőke szabad áramlásának már említett akadályozása
mellett a letelepedés szabadságának elvével is szembe mehet.

Miként a felszólító leveleknél általában, ez esetben is a magyar kormánynak mostantól két hónap
áll rendelkezésre, hogy a bizottsági kifogásokat megválaszolja.
Mindkét eljárásra igaz, hogy amennyiben a magyar kormány hivatalos válaszai nem elégítik ki a
Bizottság illetékes szolgálatát, úgy az az Európai Bíróság elé citálhatja a magyar felet.

Brüsszel, 2015. március 26.

A határok lebontását célozza a bizottság a digitális piacon is
Összeegyeztethetetlen az egységes piac logikájával a földrajzi behatárolás az online
szolgáltatások esetében – jelentette ki Andrus Ansip, a digitális gazdaságért felelős
bizottsági elnökhelyettes.
A brüsszeli testület május 6-án készül közzétenni átfogó digitális politikai csomagtervét, követve
Jean-Claude Juncker bizottsági elnök választási programjában vázolt prioritás-listáját, amelyen a
digitalizáció kiszélesítése és a digitális egységes piac megteremtése előkelő helyen szerepelt.
Miként több más prioritás esetében, Juncker a digitális téma kapcsán is – a végső papír közzététele
előtt – úgynevezett „orientációs vitára” szólította fel a biztosok kollégiumát, a témakör lehetséges
összetevőinek és elágazásainak a közös áttekintése céljából.
Magának az európai digitális gazdaságnak és társadalomnak a megteremtése az átfogó cél, a
szükséges összetevők kiegyensúlyozott meglétének a szavatolásával (ideértve például az
adatvédelmet is).

Brüsszel, 2015. március 26.

Búcsú a tejkvótától
Április elsejével megszűnik a tejkvóta-rendszer az Európai Unióban. Ez annyit jelent, hogy Brüsszel
nem korlátozza többé az egyes tagországok tejtermelését.
Az Unió mezőgazdaságért felelős biztosa elismerte, hogy a kvóták feladása után az árak nagyon
változékonyak lehetnek. Ugyanakkor az Európai Befektetési Bank (EIB) anyagilag is támogatja a
tagországokat a tejipar átalakításában – tette hozzá Phil Hogan.
A magyar gazdák attól tartanak, hogy olcsó, gyenge minőségű import tejekkel árasztják el a hazai
piacot. Sok európai országban eddig is jelentős túltermelés volt, és ez letörheti az árakat. Más
szakemberek viszont inkább esélyt látnak a piac felszabadításában.
Az ágazat égető gondja az, hogy Oroszország a nyugati szankciók elleni válaszlépésként korlátozza
a tejbehozatalt.

Brüsszel, 2015. március 24.

Alig csökkent a halásos balesetek száma az EU-ban
25.700-an haltak meg közúti balesetekben a 28 tagállamban.

Nem sokat javult a közlekedésbiztonság az Európai Unióban. Az utakon tavaly csak egy százalékkal
csökkent a halálos balesetek száma az előző évhez képest.
Bulgáriában, Romániában, Lettországban és Litvániában a legrosszabb a helyzet, ott több mint 90
halálos áldozat jut egymillió lakosra. Máltán, az Egyesült Királyságban, Svédországban és
Hollandiában a legbiztonságosabb vezetni.
- Nekem és mindannyiunknak ez egy figyelmeztetés, hogy cselekednünk kell. Az a szándékunk,
hogy most először stratégiát dolgozunk ki ahhoz, hogy kevesebb legyen a súlyos sérülés az utakon
– mondja Violeta Bulc, az EU közlekedési biztosa.
Az Európai Bizottságnak az a célja, hogy 2020-ig a 2010-es szint felére csökkenjen a halálos közúti
balesetek száma. Szakértők vizsgálják, hogy melyek a legfőbb okai a karamboloknak, így azt is,
hogy a vezetők figyelmét mennyire terelik el a mobiltelefonok vagy az érintőképernyők.

Brüsszel, 2015. március 20.

Orbán: a vezetők kezében marad az energia uniós marsallbot
A magyar kormánynak az előzetes tájékoztatás ellen nem lenne kifogása, viszont
elfogadhatatlannak tartaná, ha előzetes jóváhagyáshoz kötnék a harmadik országokkal
tárgyalt gázszállítási megállapodások jóváhagyását.
A külső országokkal és cégeikkel kötött gázszállítási szerződések átláthatóságának növelése az
egyik pontja volt az állam- és kormányfők által a csúcson elfogadott nyilatkozatnak, ami lefektette
az Energia Unió általános kereteit, megadva ezzel a jelet az Európai Bizottságnak a konkrét
jogszabályi javaslatok előterjesztésére.
A magyar kormányfő elképzelhetőnek nevezte az Energia Unió olyan formában történő
létrehozását, amit Magyarország is támogatni tud. A miniszterelnök fontosnak nevezte, hogy
miközben a konkrét jogszabályi javaslatok kidolgozásáért a Bizottság a felelős, addig a tagállami
vezetőkből álló Európai Tanács nem engedi ki a kezéből a marsallbotot az energia uniós projekt
megvalósítása során.
Orbán Viktor két magyar prioritást emelt ki, amelyek véleménye szerint tükröződnek az állam- és
kormányfők által elfogadott szövegben. Az egyik, hogy az energia árak kérdése kellő súllyal jelen
van az Energia Unió tervében. A másik pedig annak az egyébként az EU-szerződés által rögzített
elvnek a megerősítése, hogy minden ország maga dönti el, milyen forrásokból biztosítja
energiaellátását.
Az EURATOM Ellátási Ügynökségnek (ASE) a Rosatomnak kizárólagos gyártási és szállítási jogot
biztosító magyar-orosz szerződést elutasító határozatával kapcsolatban a kormányfő azt mondta,
úgy gondolták, hogy az adott feltételek elfogadhatók lesznek az ügynökség számára. Hozzátette,
nem lát semmi kivetnivalót abban, ha az ugyancsak a Rosatom közreműködésével megvalósuló
finn atomerőmű beruházás esetében alkalmazott formulát emelnék át a most felülvizsgálandó
magyar-orosz fűtőanyag-megállapodásba.
Orbán pozitív lépésnek nevezte az Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági szankciók
összekötését a minszki békemegállapodás végrehajtásával. „Végre jogi szintre emelkednek és nem
elvont ideológiai vita tárgyát képezik majd a szankciók” – szögezte le a kormányfő, aki szerint ez a
megoldás a kelet-ukrajnai helyzet eszkalációja esetén lehetővé teszi a korlátozó intézkedések
szigorítását, de javulás esetén azok könnyítését is.
A kormányfő igyekezett relativizálni a Görögország körüli bizonytalanságból a magyar gazdaságra
háruló esetleges negatív hatásokat, amikor emlékeztetett rá, hogy a német növekedési kilátásokról

szóló kedvező hírek és általában a német gazdasági fejlemények sokkal relevánsabbak
Magyarország számára. Hozzátette, hogy Budapest is a görög megoldásában érdekelt, de „kellő
körültekintéssel vesz részt ebben a vitában”.

Brüsszel, 2015. március 20.

Paks: „Egybeszállítós” fűtőelemeknél nem vár el tényleges
versenyt a Bizottság
Nem követeli meg az Európai Bizottság a magyar kormánytól, hogy ténylegesen fel
tudjon mutatni alternatív fűtőelemgyártót a paksi atomerőmű bővítéséhez szükséges új
üzemanyag beszerzésekor – közölte Massimo Garribba, a Bizottság nukleáris ügyekét
felelős igazgatója.
A kérdés azt követően merült fel, hogy az EURATOM Ellátási Ügynökség – amelynek ellenjegyzése
nélkül nem köthetnek uniós tagállamok urán vagy nukleáris fűtőelem beszerzésére szóló
szerződéseket – március 2-án elutasította a két új paksi reaktorblokkhoz tavaly december a
Rosatom egyik leányvállalatával kötött megállapodást. Az ügynökség alapvetően azt kifogásolta,
hogy a szerződés 20 évre kizárólagosságot biztosítana az orosz fűtőelem-gyártónak a két új
reaktornál.
Az EURATOM ügynökség és a Bizottság – amelynek jóvá kell hagynia az ügynökség döntéseit –
azért küzd a hosszú távú kizárólagosság ellen, mert ez blokkolja annak lehetőségét, hogy független
gyártók a helyszínen tesztelhessenek esetleges alternatív üzemanyagokat. Erre azért van lehetőség
a biztonságok üzemeltetés veszélyeztetése nélkül, mert a különböző típusú üzemanyagok főbb
alkotórészei megegyeznek.
Az urán beszerzése több forrásból is biztosított, de fűtőelemgyártást csak néhány cég végez; ezért
nagyon fontos, hogy az új üzemanyagok tesztelése előtt nyitva álljon az út.
Magyarország a március 2-i EURATOM döntést követően újra háromoldalú tárgyalásokat kezdett az
ügynökséggel és az orosz gyártóval a fűtőelem-szerződés módosításáról.
„Nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz” – közölte a parlamenti esemény margóján újságírókkal
beszélgetve Aszódi Attila, a paksi bővítés kormánybiztosa.
„Nincs extra költség”
Nincs hatással a tervezett 12.5 milliárd eurós paksi költségkeretre az, ha teszteléshez hozzáférést
biztosítanak az új blokkoknál – vélekedett Aszódi.
„Nem követelmény, és technikailag nem is lenne megoldható, hogy a reaktortervet hozzáigazítsák
az esetleges alternatív fűtőelemekhez; ha más gyártók piaci lehetőséget látnak abban, hogy a saját
üzemanyagukat hozzáigazítsák a paksi blokkokhoz, ennek költségeit nekik kell állni” – jelentette ki
a kormánybiztos.
Állami támogatás?
Bár a magyar kormány hivatalosan nem jelentett be állami támogatást a paksi szerződésekkel
kapcsolatban, a Bizottság informálisan vizsgálja, hogy a megállapodásoknak van-e állami
támogatási eleme.
A magyar kormány azon az állásponton van, hogy a paksi finanszírozási modell nem tartalmaz
állami támogatást, mivel az állam piaci szereplőként jár el, amikor hitelt vesz fel egy fejlesztésre,
amit aztán az erőmű által termelt villamos energia piaci értékesítéséből származó haszonból kíván

törleszteni – magyarázta a modellt Aszódi Attila.
A hazai gazdaságossági számítások alapján – amiből Aszódi szerint több is készült, bár nem hozták
őket nyilvánosságra – a hitel és a kapcsolódó költségek visszafizetése a 2026-tól induló törlesztési
időszakban 50-55 eurós költséget jelent majd megawattóránként. Ugyanakkor a vonatkozó
időszakban a magyar modell szerint ennél magasabb lesz az áram ára, tehát meglesz a fedezet a
törlesztésre.
Tehát a Bizottsággal folyó informális egyeztetések arra koncentrálnak, hogy megalapozottak és
elfogadhatók-e a magyar számítások – közölte Aszódi.
Az ügyben tájékozott uniós források szerint a magyar kormány – bár hírek szerint magától
kezdeményezte az informális vizsgálatot annak érdekében, hogy biztos lehessen a finanszírozási
konstrukció felől – egyelőre nem mutatta meg a tavaly decemberben aláírt három paksi szerződést
a a Bizottság versenyügyi igazgatóságán.

A paksi építkezés a tervek szerint 2018-ban indul és 2026-ban fogják üzembe helyezni az új
blokkokat.

Brüsszel, 2015. március 18.

Ez lesz Orbán poggyászában az EU-csúcson
A gázmegállapodások átláthatóságának kérdésében a konzervatívabbak, a keleti partnerség
megújításában viszont a bátrabban haladók közé tartozik Magyarország, amely az Oroszország
elleni gazdasági szankciók meghosszabbításának kérdésében is kész a többséggel tartani. Ezeket
az álláspontokat képviseli majd előreláthatóan a magyar miniszterelnök az EU-csúcson.

Az energia uniós dimenzió
Az állam- és kormányfők előreláthatóan az Energia Unióról szóló bizottsági stratégiának mind az öt
dimenziójára rábólintanak, legyen szó az energiabiztonságról, az energiahatékonyságról, vagy a
gazdaság szénmentesítésétől, azaz a stratégia klímapolitikai pilléréről. Ha van ellentmondásos
kérdés, akkor az a tagállamok és üzleti vállalkozásaik harmadik országokkal tárgyalandó energia
(alapvetően gáz) szállítási megállapodásainak jelenleginél nagyobb átláthatóságát övezi. Az
Európai Tanács elnöke a 28 tagállami vezető jóváhagyását kívánja megszerezni annak az elvnek a
zárónyilatkozatban való rögzítéséhez, miszerint nem csak a tagállamoknak, hanem
magáncégeiknek is biztosítaniuk kell minden egyes jövőben tárgyalandó gázszállítási szerződésnek
az uniós jogszabályokkal való összeegyeztethetőségét.
Magyar előrenyomulás a keleti partnerségnél
Miközben az energiaszerződések transzparenciájának kérdésében tehát nem igazán változáspárti a
magyar álláspont, addig a keleti partnerség megújításának kérdésében a gyorsabban haladók közé
tartozik. Szijjártó Péter a külügyi tanács hétfői ülését követően közölte újságírókkal, hogy a
kormány a jelenlegi elképzeléseknél „ambiciózusabb, bátrabb és hitelesebb kezdeményezéseket”
szeretne látni a keleti partnerség májusban esedékes reformját illetően. Példaként említette a
vízumliberalizáció kérdését, amit szerinte Moldova mintájára Ukrajnával és Grúziával, a két másik
legelőrébb tartó keleti partnerrel is fel kellene gyorsítani.

Büsszel, 2015. március 13.

Heteik vannak csak vissza a hazai tejtermelőknek
Március végén az európai unióban megszűnik a tejkvótarendszer, amely szabályozta a termelést, a
felvásárlást, a feldolgozást és a kereskedelmet.
A tejipar az állattenyésztés nehézipara, óriási a beruházásigénye és nagyon kicsi a
jövedelmezősége. Félő, hogy a kvótarendszer megszüntetése piaci zavarokat és ezzel komoly
veszteségeket fog okozni a magyar termelőknek – vélekednek tejtermelők. A korábban literenkénti
105-106 forintos tejár mára 90 forint körüli szintre esett vissza, ami az önköltség határán jár,
vagyis nagyon nehéz nyereséget elérni. Vajon fogja-e bárki kártalanítani a gazdákat a korábban
megvásárolt és most megszűnő tejkvótáért, mert hiszen ezek vagyonértékű jogok voltak. Ha a
folyamatok nem változnak, és a helyzet úgy alakul, ahogyan a jelenlegi információkból
kikövetkeztethető, akkor a kisebb gazdaságoknak két-három éven belül nagy valószínűséggel fel
kell hagyniuk a tejtermeléssel.
Az Európai Unióban Magyarország adja a legtöbb támogatást a belföldi termelőknek. Nagy István,
a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint előnyt adhat a piacon, hogy az
ország célja a génmódosított (GMO) növényektől, illetve szervezetektől mentes agrárium, illetve,
hogy a takarmányból kiiktatják a szóját.
Erdős Norbert néppárti európai parlamenti (EP) képviselő úgy látja, van félnivalója a hazai
tejágazatnak még akkor is, ha történtek kedvező lépések. Nemrég uniós szakbizottsági ülésen
tárgyaltak a tejágazatról, az átállást segítő eszközöket is számba vették. Mint ahogy a politikus
hangsúlyozta, a tejtermelés helyzetét nagyban befolyásolja az orosz embargó, de azért vannak az
uniónak eszközei, és él is velük. Ilyen a magántárolási támogatás, az intervenciós időszak kitolása,
az intervenciós ár alkalmazása, a kártalanítás, az export-visszatérítés. Hozzátette: a tagállamoknak
lehetősége van az úgynevezett de minimis támogatások megítélésére is – ezeket a csekély összegű
állami juttatásokat nem kell bejelenteni az Európai Bizottságnak.
Mint ahogy a magyar EP-képviselő mondta, nekik most azért kell küzdeniük, hogy az új időkben is
megpróbáljanak maximálisan érvényt szerezni a magyar érdekeknek.
Rövidesen a kormány elé kerül a Földművelésügyi Minisztériumnak az a csomagja, amely a magyar
tejágazatot segíteni próbálja a szabadpiacon. A lehetséges eszközök közül szóba került új
tejporgyár építése, promóciós támogatás meghirdetése és a tej áfájának csökkentése is.

Brüsszel, 2015. március 12.

Felfüggesztette Brüsszel a progresszív reklámadó alkalmazását
Mélyreható vizsgálatot indított az Európai Bizottság annak kiderítésére, hogy a 2014 júniusában
bevezetett magyar reklámadó megfelel-e az állami támogatás nyújtására vonatkozó uniós
szabályoknak. Brüsszel egy felfüggesztési határozattal a vizsgálat lezárulásáig megtiltotta a
progresszív adósávok alkalmazását, ami aggályának fő tárgyát képezi.
Brüsszelnek határozott a gyanúja, hogy hazánk megsértette az állami támogatásokra vonatkozó
uniós szabályokat a reklámadó sávos kivetésével. Formailag ugyanakkor egyelőre nem minősül
tiltott állami támogatásnak a magyar intézkedés, aminek módosítását már korábban ígéretet tett
Lázár János a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A mélyreható vizsgálat elindítását az Európai Bizottság szerint a 0 százaléktól 50 százalékig terjedő
progresszív adókulcs indokolja, ami megítélése szerint szelektíven kedvez bizonyos cégeknek és
ezzel tisztességtelen versenyelőnyhöz juttatja őket másokkal szemben. A testület aggodalma
jeleként egy külön döntéssel (ún. felfüggesztő határozattal) a mélyreható vizsgálat lezárulásáig
megtiltotta Magyarországnak a progresszív adókulcsok alkalmazását, tulajdonképpen azt, hogy
mostantól a törvényben előírt módon szedjék be az adót az az alá eső médiavállalkozásoktól.
A Bizottság mostani döntése a vizsgálat hivatalos szintre emeléséről egyúttal lehetőséget ad az
érintett cégek számára, hogy kifejtsék a véleményüket.
Miként a Bizottság indoklásában rámutat, a progresszív adókulcs következtében az alacsonyabb
reklámbevételekkel rendelkező médiacégeknek nagyságrendekkel kevesebb reklámadót kell
fizetniük, még a reklámbevételeik arányához képest is, mint a magasabb reklámbevételekkel
rendelkező médiavállalatoknak. Brüsszel szerint az üzleti forgalmon és nem a nyereségen alapuló
progresszív adó (a nyereségen alapuló progresszív adótól eltérően) hátrányos helyzetbe hozza a
nagyobb piaci szereplőket. A közlemény szerint a magyar hatóságok eddig nem adtak semmilyen
objektív magyarázatot, ami ezt indokolná.
A Bizottságnak a reklámadó-törvény azon rendelkezései iránt is kétségei vannak, amelyek lehetővé
teszik az adóköteles reklámbevételeknek a korábbi veszteségekkel való csökkentését. „Ezek a
szabályok nem tűnnek összhangban levőnek az adó általános céljaival és szűkkörű alkalmazásuk
csak azokra a cégekre, amelyek 2013-ban nem voltak nyereségesek, olybá tűnik, hogy szelektív
előnyöket juttat ezeknek a cégeknek” – hangzik a Bizottság érvelése.
A testület azt is hangsúlyozza, hogy a mélyreható vizsgálat nem vonja kétségbe Magyarországnak
a reklámadó kivetésére és az adóterhelés szintjének megállapítására vonatkozó jogát.
Nevük mellőzését kérő források szerint amennyiben a Bizottság tiltott állami támogatást állapít
meg, akkor elvileg gondoskodni kell majd az eddig kifizetett támogatás visszafizetéséről. Ez persze
történhet az adókulcs eddig kedvezett helyzetben lévő társaságok számára történő felemelésével
is, nincs szükség tehát feltétlenül a támogatás visszafizetésére.
A Bizottságnál arra is emlékeztetnek, hogy a reklámadó más uniós szabályokkal való
összeegyeztethetőségét is vizsgálják. Így például azt, hogy a törvény rendelkezései nem sértik-e
meg a letelepedés szabadságát azzal, hogy elsősorban olyan magyar cégeket érintenek, amelyek
egy másik tagállamban bejegyzett vállalatcsoporthoz tartoznak.

Brüsszel, 2015. március 12.

Az Euratom nem adott zöld jelzést Paksnak
A Financial Times értesülései szerint az Euratom elutasította annak a magyar tervnek a
jóváhagyását, hogy kizárólag Oroszországból importáljanak nukleáris fűtőanyagot a tervezett két
új paksi reaktor működtetéséhez, és ez az egész bővítési projektet blokkolja.
Magyarország fellebbezett a döntés ellen, de állítólag három egybehangzó forrás is azt mondta,
hogy az Európai Bizottság is teljes mellszélességgel az Euratom döntése mellé állt.

A brit üzleti lap szerint az Euratom döntése most az egész paksi bővítési projektet blokkolja, és a
magyar kormánynak két választása van: újratárgyalja a fűtőanyag-szállításról szóló megállapodás
feltételeit Moszkvával, vagy bíróságon támadja meg a döntést (a lap szerint a Bizottságot).

Tudvalevő, hogy Brüsszel legalább két másik vonalon is foglalkozik a paksi beruházásról a magyar
és az orosz fél által kötött megállapodásokkal. Ezt néhány napja a Bizottság szóvivője is
megerősítette. A testület belső piaci főigazgatósága az uniós közbeszerzési szabályok, míg a
versenyjogi főigazgatóság az állami támogatások szempontjából vizsgálgatja Paks 2-őt, és ebből a
célból kiterjedt egyeztetéseket folytat a magyar féllel.
Mint ismert, a beruházáshoz 10 milliárd euró hitelt nyújt az orosz kormány, és a két új blokk
tervezésével, megépítésével és karbantartásával a Roszatom orosz atomipari céget bízták meg.
Az uniós szerződés értelmében az EU tagállamai által a nukleáris fűtőanyag-szállításról aláírt
valamennyi megállapodást jóvá kell hagynia az Euratomnak, amely pénzügyi, technikai és
ellátásbiztonsági szempontból is vizsgálja a kontraktusokat.
Az Európai Bizottság tavaly májusban elfogadott uniós energia stratégiájában amellett tört
lándzsát, hogy a diverzifikáció elvét a nukleáris fűtőanyagok beszerzésénél is érvényesítsék. A
felkérés az Euratomnak is szólt, hogy ezután ilyen szempontból bírálja el a tagállami terveket.
Egyes megfigyelők szerint nem kizárt, hogy ezt az elvet most először éppen Magyarországgal
szemben érvényesítették.

Brüsszel, 2015. március 10.

Rendet vág az EU a bankközi díjakban
Bankkártyás fizetés esetén a tranzakció értékének 0,2, hitelkártyás fizetésnél pedig 0,3
százalékában rögzíti a kereskedőkre kivetett bankközi díj felső határát az a rendelet, amit kedden
szavazott meg az Európai Parlament. A plafon mértéke megegyezik a Magyarországon előírt
százalékkal.
„A jogszabály a jelenleg formálódó pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó irányelvvel együtt egyenlő
versenyfeltételeket biztosít a szektorban Európában. Javítja a díjszabás átláthatóságát, ösztönzi a
versenyt és ezentúl a kártyahasználók és a forgalmazók is a számukra legelőnyösebb kártyát
választhatják” - közölte a javaslatért a Parlamentben felelős spanyol néppárti képviselő, Pablo
Zalba.
Főszabályként a bankkártyával való fizetéskor a tranzakció értékének maximum 0,2 százalékát
lehet majd felszámolni a kereskedőknek, és 0,3 százalékát akkor, ha hitelkártyával történik a
fizetés. A rendelet a bankközi díjak átláthatóságát is javítja és a Bizottság szerint növelni fogja a
fizetős kártyarendszerek és a bankok közötti versenyt azáltal, hogy engedélyezési kérdéseket és
más olyan paramétereket is szabályoz a rendelet, amelyek korlátozzák a kereskedők választási
szabadságát.
Nemzetközi tranzakciók: a tranzakció értékének 0,2 százaléka;
Belföldi tranzakciók: az EP követelésére öt év múlva ugyanez lesz a mértéke a belföldi
kártyatranzakciókra kivetett díjnak. Betéti kártyával bonyolított kisebb tranzakciók esetében a
tagállamok öt év múlva 0,05 eurós felső díjhatárt vezethetnek be. A hitelkártyák esetében a
maximális díjmérték 0,3 százalék, és a tagállamok alacsonyabb határt is meghatározhatnak a
belföldi hitelkártya-tranzakciókra.
Az új szabályok nem vonatkoznak az üzleti kártyákra, az ún. háromszereplős fizetésikártyarendszerekre (ahol a kibocsátó és az elfogadó bank ugyanaz, például a Diners vagy az American
Express esetében) és a bankjegy-automatából történő készpénzfelvételre.
A kártyaalapú műveletek során felszámolt bankközi díjak (amelyet a kereskedő bankja fizet a

kártyakibocsátó banknak) nem átláthatóak és mértékük eltérő az egyes uniós tagállamokban.
Magyarországon 2014 óta törvény szabályozza a bankközi díj mértékét.
A díjakat az úgynevezett négyszereplős (a kártyakibocsátó bank, az értékesítő bankja, az
értékesítő, és a kártyatulajdonos) bankkártyás modellben tevékenykedő cégek vetik ki, amelyek
között a két legnagyobb a piac 96,8 százalékát uraló Visa és a MasterCard. Az értékesítő minden
egyes kártyatranzakcióért fizet, a tranzakció az eladott áru vagy szolgáltatás árát növeli. Amikor
azonban a kereskedő áthárítja ezeket a költségeket a vásárlókra, az rejtett áremelkedéshez
vezethet. Az Európai Bíróság a MasterCard által alkalmazott bankközi díjakról elfogadott 2014
szeptemberi ítéletében egyértelművé tette, hogy az ilyenfajta bankközi díjak az uniós trösztellenes
szabályok megsértésével érnek fel.
Az Európai Bizottság közleméynben üdvözölte az rendelet EP által történt elfogadását. Brüsszel
becslései szerint az új szabályok végrehajtásával évente körülbelül 6 milliárd euróval csökkenteni
lehet majd a kártyafizetések rejtett díjait.
A rendeletet még a Tanácsnak is hivatalosan jóvá kell hagynia, ami a nyári szünet előtt várható.

Brüsszel, 2015. március 9.

Javult a magyar igazságszolgáltatás függetlenségének a
megítéltsége
Ismét egy hellyel előbbre rukkolt az uniós tagállamok között a magyar igazságszolgáltatás
függetlenségének megítéltsége, miközben tartja viszonylag kedvező helyzetét a hatékonysági
mutatók tekintetében is. Az információs technológia hazai igazságszolgáltatásban való
hasznosulása azonban továbbra is jelentős elmaradásban van.
Vera Jurová igazságügyi EU-biztos mutatta be Brüsszelben az idei új „igazságügyi
eredménytáblázatot”.
A mostani „eredménytábla” minden korábbinál ambiciózusabb: a tavalyi harminc helyett idén már
közel félszáz grafikon és táblázat vizsgálja a tagállamok igazságszolgáltatási rendszerét.
Az „eredménytábla” elkészítésének a gyakorlatát változatlanul az alapvető gazdasági-költségvetési
kérdésekre összpontosító Európai Szemeszter fontos kiegészítőjének tekintik.

Az igazságügyi eredménytáblázatok gyakorlatát először 2012-ben alkalmazták, mikor is hat
tagállam felé külön ajánlással is éltek. Ez utóbbiak száma 2013-ban tízre nőtt, tavaly pedig már
tizenkét EU-tagot érintett valamilyen (igazságügyi rendszert érintő) brüsszeli intelem.
Magyarország tavaly nem volt közöttük.
A 2015-ös eredménytábla az előzőhöz hasonlóan három fő indikátor alapján vizsgálja a tagállamok
igazságszolgáltatási rendszereit. Ezek: a hatékonyság, a színvonal és a függetlenség. Mindegyik
kategóriában külön almutatókat is szemügyre vettek.
Az eredménytábla a tagállami igazságszolgáltatások gazdaság szempontjából leginkább releváns
polgári, közgazdasági és kereskedelmi jog területén tükrözi a tagállamok teljesítményét.
A magyar igazságszolgáltatás a vizsgált szempontok többségénél a tavalyihoz hasonlóan az első
harmadban végzett, bár a hatékonysági mutatók tekintetében a legtöbb esetben önmagához

képest néhány ponttal többnyire kicsit romlott tavalyhoz képest az eredménye.
A táblázatok a tagállamoktól, illetve európai igazságszolgáltatási hálózatoktól és (a függetlenség
megítélésénél) a Világgazdasági Fórumtól kapott adatokon alapulnak.
A magyar teljesítmény
Az igazságszolgáltatás hatékonyságát illetően a magyar teljesítmény a tavalyihoz hasonlóan jónak
mondható. A szerződő felek közötti vitás polgári és kereskedelmi perek sikeres lezárásához
szükséges idő tekintetében hazánk például az első harmadban van és a hatodik helyet foglalja el.
(igaz, tavaly viszont még a harmadik volt, 97 napos átlaggal. Ez a mostani táblázatban már 169
napot jelez, ami azonban még mindig elmarad a tagországok többségét jellemző 200 napos, vagy
azt meghaladó időtartamtól. A sereghajtó egyébként Málta 750 napos átlaggal, míg a ciprusi és
olasz „eredmény” 600, a szlovákoké 500 napot meghaladó).
Javított már tavaly sem rossz eredményén a magyar igazságszolgáltatás közigazgatási természetű
(jellemzően állampolgárok és a hivatalos szervek közötti) ügyek lezárásához szükséges idő
tekintetében: a tavalyi ötödik helyről immár a negyedik helyre rukkolt elő, tovább csökkentve (még
jobban száz nap alá szorítva) a jellemző időtartamot. (Az abszolút negatív rekorderek itt Málta és
Görögország, mindketten 2000 napot elérő vagy meghaladó ügyintézési időátlaggal. Utánuk a
negatív listán Ciprus és Szlovákia következnek.)
Egy hellyel visszacsúszott a magyar eredmény a csődeljárások lezárásához szükséges idő
tekintetében, (arról az időről van szó, ami alatt a hitelezők hozzájutnak a kinnlevőségeikhez).
Továbbra is a középmezőnyben áll az ország, de a tavalyi 15-ikhez képest immár a 16-ik helyen.
(Az utolsó harmadban egyébként egy kivétellel csupa 2004 után csatlakozott ország áll, az utolsó
itt is Szlovákia, a magyar értéket jelentő kétévnyi idő duplájával. A „régiekhez” tartozó „kivétel” –
szintén az utolsó helyen - Görögország, a szlovákokéhoz hasonló négy éves „eredménnyel”.)
Ugyancsak a hatékonyság méréséhez tartozik, vajon bíróságok több, vagy kevesebb ügyet
oldanak-e meg egy adott referencia időszak alatt, mint amennyit iktatnak (vagyis amennyi új ügy
beérkezik). Magyarország ezen a téren tavaly és tavalyelőtt 100 százalék felett, tehát a pozitív
tartományban volt, az idei jelentésben azonban enyhén 100 százalék alá csúszott, azaz a legutolsó
mért időszakban az új ügyek száma valamelyest meghaladta a megoldottakét. Az ország ezzel a
tavalyi első harmadból a középmezőnybe csúszott. (A leggyengébb mutatókkal egyébként e
tekintetben is Szlovákia, Görögország és Ciprus rendelkezik.)
Ami az igazságszolgáltatás színvonalát illeti, a bíróságok tevékenységének nyomon követését
biztosító mechanizmusok rendelkezésre állását illetően a tavalyi hetedikről most a hatodik helyre
rukkolt előre az ország.
Továbbra is felemás a kép az információs technológiák használata tekintetében. 2013 és 2014 után
a 2015 évi jelentés is több tekintetben lehúzta ebből a szempontból a magyar igazságügyi szervek
teljesítményt. Míg az IT-rendszereknek az ügyek regisztrációjára és kezelésére való
felhasználásának mértékét illetően komoly előrelépést rögzítettek – a tavalyi 21-ik helyről a
negyedik helyre jött fel az ország – sok más tekintetben változatlanul inkább az elmaradás a
jellemző.
A bíróságok és a fel- és alperesek közötti kapcsolattartásban a magyar mutató érték például sokat
javult tavalyhoz képest, de még ez is csupán hátulról az ötödik helyhez volt elég. Amikor pedig az
igazságügyi eljárások és ügyintézések különböző lehetséges mozzanatainak elektronikus formáját
mérő kombinált grafikont nézzük, akkor a magyar teljesítmény az utolsó helyen áll.

Brüsszel, 2015. március 9.

Vitatott intézkedés az európai utasok megfigyeléséről
Drasztikus intézkedések nehéz időkben. Egy európai szintű adatbázis, amely nyomon követi a
légiutasokat, akik ki-és berepülnek az EU-ba. Ez egyike a legutóbbi terrorizmus-ellenes
intézkedéseknek, amelyet az európai vezetők sürgetnek. Ez vajon egy szükséges rossz, ami a
biztonságunkat szolgálja vagy egy újabb lépés a megfigyelt társadalom felé?
Franciaország, Belgium és Dánia. Három nagy terrortámadás Európában pár héten belül. Mindegyik
országban ott élő szélsőségesek követték el a merényleteket. Az újságírók és vásárlók
meggyilkolása Párizsban arra ösztönözték a politikusokat, hogy megerősítsék az európaiak
biztonságát.
Korábban blokkolták az Európai Parlamentben, ám a képviselők most megadták az ideiglenes
támogatásukat azokra a tervekre, hogy az országok megoszthassák a légiutasokról szóló
információkat. Egy ilyen páneurópai rendszer láthatná az átfogó adatgyűjtést minden utasról, akik
ki- és belépnek az EU-ba. Ez megosztaná a repülési és útlevél részleteket, az utasok étkezési
szokásait, a hitelkártya információkat, mobilszámokat és e-maileket.

Brüsszel, 2015. március 7.

Európa elsőként nevezett be a párizsi klímacsúcsra
Az EU környezetvédelmi miniszterei jóváhagyták a novemberi párizsi ENSZ-klímakonferenciára
szánt uniós kibocsátás-csökkentési hozzájárulást. Az EU és tagállamai ezzel a világ országai közül
elsőként tették meg ajánlatukat, arra sürgetve a partnereket, hogy legkésőbb március végéig ők is
ismertessék az álláspontjukat.
A Tanács által jóváhagyott dokumentum formailag az EU és tagállamainak hozzájárulási
szándéknyilatkozata (angol rövidítése INDC), ami alapján a tárgyalások megkezdődhetnek majd a
különböző partnerek között. Európa tárgyalási ajánlata tulajdonképpen már tavaly október óta
ismert, amikor az állam- és kormányfők megegyeztek, hogy 2030-ig uniós szinten legalább 40
százalékkal csökkenteni fogják az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az 1990-es szinthez
képest. Fontos kitétel, hogy ezt a csökkentést kizárólag hazai, EU-n belüli erőfeszítésekkel kívánják
elérni.
A 40 százalékos vállalás jogilag kötelező érvényű, de csak uniós és nem tagállami szinten. Az, hogy
az EU-szintű kötelezettségvállalás hogyan jelentkezik majd tagállami szinten, csak az év második
felében közzéteendő jogszabályi javaslatokból derül majd ki. Ami biztos, hogy az emissziókereskedelmi rendszeren (ETS) kívüli CO2-kibocsátás csökkentése során ezúttal is figyelembe
veszik majd a tagállamok gazdasági fejlettségét (azaz a GDP nagyságát). Az ETS-en belül pedig
évről-évre 2,2 százalékkal zsugorodik majd le az a kibocsátási sapka, ami az emisszió maximális
szintjét jelenti.

Brüsszel, 2015. február 28.

Brüsszel kevés előrelépést lát a magyar reformokban
A 3 százalékot meghaladó 2014-es gazdasági növekedés ellenére meglehetősen kritikus

országjelentést tett közzé Magyarországról az Európai Bizottság. Az Európai Szemeszterbe
illeszkedő technikai jelentés egyik fő megállapítása, hogy hazánk összességében korlátozott
előrehaladást ért el a 2014-es országspecifikus ajánlások teljesítésében.
A Magyarországról csütörtökön publikált közel 80 oldalas értékelés státuszát illetően egyelőre
hangsúlyozottan technikai és nem politikai dokumentumnak számít, vagyis csak a szakértők és
nem a politikai döntéshozók véleményét tükrözi.
Az országjelentés első része gyakorlatilag felidézi a néhány hete közzétett téli gazdasági előrejelzés
legfontosabb meglátásait. A 2014-es 3,3 százalékos gazdasági növekedésről szólva megjegyzi,
hogy az elsősorban olyan ideiglenes intézkedések és tényezők eredménye, mint az uniós alapok
fokozott abszorpciója, az államilag támogatott hitelek és a szabályozott rezsiárak csökkentése.
Ezzel összhangban a Bizottság 2015-re már csak 2,5 százalék körüli, 2016-ra pedig csupán 1,9
százalékos növekedést jelez előre Magyarországon.
Az államháztartás hiánya 2014 és 2016 között nagyjából a GDP 2,5 százaléka körül lesz, ami a
brüsszeli szakértők szerint „lehet, hogy elégtelennek bizonyul az államadósság számottevő
csökkentésének eléréséhez”.
A dokumentum második része a makrogazdasági egyensúlytalanságokról készült mélyreható
elemzés főbb következtetéseit tartalmazza. (Általános következtetésként a Bizottság úgy ítéli meg,
hogy „nincs kézzelfogható javulás”).
Mindenekelőtt megállapítja, hogy az elmúlt néhány év gyors javulása ellenére az ország külső
eladósodottsága továbbra is veszélyes zónában van. A gazdaság kiegyensúlyozását a tartós folyó
fizetési mérleg többlet és tőkemozgások pozitív mérlege hajtotta előre, ami az anyag szerint a
magánszektor adósságleépítését (tőkeáttételének csökkentését) és az uniós alapok növekvő
mértékű pozitív hozzájárulását tükrözi. Ezzel párhuzamosan a pénzügyi oldalon bizonyos szerkezeti
romlás következett be, amit a nettó külföldi közvetlen befektetések és különösen a zöldmezős
beruházások lelassulásának tud be a Bizottság.
A jelentés következő megállapítása, hogy az államadósság magas szintje a magyar gazdaság
sebezhetőségének továbbra is egy fontos forrása marad. Miközben a középtávú fenntarthatósági
modellezések az alapforgatókönyv szerint az államadósság folyamatos csökkenését mutatják a
következő évtizedben, ezt a hipotézist ugyanakkor a költségvetési politika oldaláról jelentős
kockázatok övezik, és a gazdasági sokkhatásoknak való számottevő kitettség sem múlt még el.
A mélyreható elemzés arra is rámutat, hogy a tőkeáttétel csökkentése a bankszektorban a
pénzügyi szektort sújtó jelentős szabályozó terhek és a nem teljesítő hitelek magas aránya ellenére
is folytatódott. A bankok által nyújtott kölcsönök betétekhez viszonyított arányának csökkentését
alapvetően szükségessé tette a bankok mérlegének kiegyensúlyozása. A Bizottság szerint
ugyanakkor az adósságleépítési folyamat ütemére és csatornáira számottevő hatást gyakoroltak a
pénzügyi szektorral kapcsolatos kormánypolitikák, és közülük is elsősorban a nagy adóterhelés. Az
államilag támogatott hitelnyújtás és a növekedés felgyorsulásának hatására ugyan elkezdett
lassulni a tőkeáttétel-csökkentés üteme, de a jelentés várakozásai szerint a következő években is
kitart majd ez a folyamat.
Egy másik pont a közmunkaprogrammal foglalkozik, amely a szakértők szerint „alacsony hatásfokú
aktív munkaerőpiaci intézkedés és torzítja a munkaerőpiac normális működését”. Számszerűleg
ugyan csökkenti a munkanélküliséget, de többek között költségvetési szempontból is fennáll egy
olyan kockázat, hogy egy ilyen mértékű közmunkaprogramnak jelentős „retesz” hatása lehet, és
állandó jelleggel felválthatja az alacsony képzettségűek szociális juttatásainak rendszerét. A
programot a Bizottság megítélése szerint nem hangolják össze megfelelően más közfoglalkoztatási
szolgálatokkal, és nem támogatja kielégítően a programban résztvevők visszatérését a nyílt
munkaerőpiacra.

Az országjelentés további makrogazdasági témákra is kitér és a következő megállapításokat teszi:
- Emlékeztet a téli előrejelzésre, amely szerint a beruházások 2014-ben érték el a csúcsot, és a
következő két évben már csökkenni fognak. 2014-ben egyenesen több mint 10 százalékos volt a
beruházások növekedése, főleg az EU által társfinanszírozott közberuházásoknak köszönhetően.
Várakozások szerint 2016-ban csökkenni fog az uniós források beáramlása, aminek nyomán a
beruházások növekedési szintje „zéró körül lesz”.
- A magyar adórendszer hatékonyságát számos hiányosság befolyásolja, mind a rendszer
felépítésének, mind pedig kormányzásának, működtetésének terén. Ezzel kapcsolatban a jelentés
megjegyzi, hogy visszatérőben van a szektor specifikus társasági adók növelésére irányuló korábbi
trend. Egyes alacsony keresetű csoportok adóterhelése pedig a legmagasabbak közé tartozik az
Európai Unióban. A mérleg másik serpenyőjében viszont bizonyos előrelépés észlelhető az
adóelkerülés elleni harcban.
- A jelentés továbbá megemlíti, hogy az instabil szabályozói keret, a döntéshozatali folyamatok
átláthatóságának hiánya és az érintettekkel való konzultációk elégtelensége együttesen nagyon
rányomja bélyegét az üzleti környezetre. „A szabályozói környezet gyakori és kiszámíthatatlan
módosításai, amelyek nem egyszer új belépési akadályokat eredményeznek egyes szektorokban,
negatív hatással vannak a befektetők percepciójára. Ezt tovább súlyosbítja az a tény, hogy a
jogalkotási folyamat minőségét negatívan befolyásolja a megfelelő előzetes hatásvizsgálatok
hiánya és az érintett gazdasági szereplőknek az átállásra adott rövid átmeneti időszakok” –
olvasható a dokumentumban.
A jelentés következő része megállapítja, hogy „Magyarország összességében korlátozott
előrehaladást ért el a 2014-es országspecifikus ajánlások kezelésében”.
Először is az államilag támogatott kölcsönök ugrásszerű bővülésének dacára a gazdaságba nem
tért vissza a normális hitelezés, amit a jelentés készítői részben a pénzügyi szektort sújtó
szabályozói terhek további növekedésével hoznak kapcsolatba.
Másodszor, a jelentés bizonyos előrelépést lát az adószabályok betartatásában és az állami
tulajdonban lévő tömegközlekedési cégek folytatódó átalakítása terén. A célzott aktív
munkaerőpiaci politikák megerősítésében is „némi előrelépést” regisztráltak a szakértők. A
közfoglalkoztatási szolgálat profil-alkotási rendszerének kidolgozása és a fiatalok segítő
hálózatának felállítása is a határidők betartásával történik.
Magyarország alapvetően adós maradt néhány országspecifikus ajánlás teljesítésével. Az
adószerkezet átalakítására vonatkozó politikai tanácsot elengedték a fülük mellett a magyar
döntéshozók. A munkanélküli segélyre való jogosultság időtartamát sem hosszabbították meg (3
hónapról). A szegénységi mutatók folytatódó romlása pedig integrált politikai intézkedéseket tenne
szükségessé. Azt is kifogásolják, hogy számos piaci szegmensben, de különösképpen a
szolgáltatási szektorban tovább emelkedtek a belépés költségei és fokozódtak a szabályozói
korlátozások. Végül pedig a befogadó „mainstream” oktatás előmozdítását célzó szisztematikus
megközelítést is hiányolják.
Az országjelentés utolsó része pedig a makrogazdasági egyensúlytalanságokról szóló mélyreható
elemzésből leszűrhető politikai kihívásokat taglalja.
Eszerint Magyarországnak még mindig jelentős mértékű külső adósságot kell görgetnie maga előtt,
ezért a Bizottság rendkívül fontosnak nevezi a külföldi befektetők bizalmának megtartását. Úgy
látja, hogy az elmúlt évek számos versenyellenes intézkedése a nem exportképes (belső
fogyasztásra szánt) ágazatokban rányomja bélyegét az ország vonzerejére.
A jelentés szerint a gazdaság normális hitelezését még helyre kell állítani. „Államilag támogatott
hitelintézkedések nem helyettesíthetik a bankok egészséges működési környezetét. A pénzügyi
közvetítő rendszerben hiányoznak a megfelelő tőkefelhalmozási lehetőségek, és az eddig elfogadott

könnyítések nem voltak célzottak. A bankszektorba a közvetlen tulajdonszerzés útján megvalósuló
állami beavatkozások, még ha időben korlátozottak is, jelentős költségvetési kockázatokkal
járhatnak” – figyelmeztetnek a Bizottság szakértői. (A jelentésnek ez a része ugyanakkor láthatóan
még nem veszi figyelembe azt a megállapodást, amit a magyar kormány kötött nemrég az Erste
Bankkal és az EBRD-vel, és aminek részeként kilátásba helyezte a banki különadó idei évben
történő csökkentését).
Egy további kihívásként szól a dokumentum arról, hogy a közmunkaprogram egyre markánsabb
dominanciája jelentős kihívás az aktív munkaerőpiaci politikák hatékonyságának javítása számára.
Ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet a programban résztvevők foglalkoztatási esélyeire gyakorolt
korlátozott pozitív hatásoknak, és az erre a célra fordított költségvetési kiadások
megnégyszereződésére az utóbbi négy évben.
Egy másik észrevétel, hogy a magyar hatóságok még adósak a jogszabályban rögzített középtávú
költségvetési keret végrehajtásával.
A Bizottság a javulás ellenére még bőven lát lehetőséget az adóbeszedés javítására és az
adóelkerülés csökkentésére is. A jogalkotás feltételeire vonatkozó szabályok következetes
érvényesítését is hiányolják. Nem tartják elegendőnek a tudományos területen dolgozók és a
mérnökök számát, valamint a kkv-k innovatív képességeivel sincsenek megelégedve.
Az egyes oktatási szintek közötti átmenetet még mindig túlságosan gyengének nevezi a jelentés és
szisztematikus intézkedéseket sürget a befogadó oktatás előmozdítására, a korai iskolaelhagyás
megelőzésére. Hiányolja továbbá a felsőoktatáshoz való szélesebb körű hozzáférést és az
egyetemek, főiskolák befejezését ösztönző intézkedéseket.
Végül az országjelentés azt is megjegyzi, hogy az országspecifikus ajánlások ellenére a magyar
kormány nem vizsgálta felül a lakossági fogyasztók számára bevezetett gáz- és villany
rezsicsökkentést.

Brüsszel, 2015. február 28.

Pálinkaügy
Kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a házi pálinkafőzés jövedékiadómentessége miatt. Az Európai Bizottság az eljárást azért indította hazánkkal szemben,
mert továbbra is úgy véli, hogy a házi pálinkafőzés jövedéki adójának szabályozása uniós
jogot sért.
A brüsszeli testület úgy véli, Magyarország nem megfelelően hajtotta végre az Európai Bíróság
tavaly tavaszi ítéletét, amelyben a bíróság gyakorlatilag azt mondta ki, hogy a maximum évente 50
liter 86 térfogatszázalékos vagy annak megfelelő házilag főzött vagy saját felhasználásra
bérfőzetett pálinka sem lehet teljesen jövedékiadó-mentes. A szabályok január 1-jétől úgy
változtak, hogy a szeszfőzdében bérfőzetett gyümölcspárlatokra kedvezményes, a felére
csökkentett jövedéki adót vet ki az állam. Egy liter 50 százalékos pálinka után 835 forint jövedéki
adót kell fizetni. Évente legfeljebb 86 liter 50 fokos pálinka otthoni lefőzése viszont továbbra is
jövedékiadó-mentes, ezért mindössze évi 1.000 forintos átalányadót kell fizetni a helyi
önkormányzatnak.
Az Európai Bizottság az első kötelezettségszegési eljárásban arra hivatkozott, hogy az uniós jog
legfeljebb két jövedékiadó-kulcsot engedélyez és a kedvezményes adó mértéke nem lehet
kevesebb a rendes adó felénél. Brüsszel úgy látja, hogy a házi főzésű pálinkák esetében nem
sikerült Magyarországnak maradéktalanul eleget tennie a bírói döntésnek.

Brüsszel, 2015. február 27.

Brüsszel kifogásolja a magyar energiaszabályozást
Felszólító levél kiküldésével kötelezettségszegési eljárást indított az Európai Bizottság
Magyarország ellen, mert meggyőződése, hogy a hazai energiaszabályozás több ponton
is összeegyeztethetetlen a belső energiapiaci előírásokkal. A most indult eljárásnak
nincs köze az árszabályozáshoz és így a rezsicsökkentéshez sem.
A kötelezettségszegési eljárás előzményeként Brüsszel még 2013 augusztusában kezdett
egyeztetést (úgynevezett előzetes eljárás keretében) a magyar hatóságokkal több szabályozási
kérdésben, a hálózati tarifák szerkezetétől kezdve a szabályozó hatóság függetlenségén át az
ausztriai Baumgartent Magyarországgal összekötő gázvezeték határkeresztező kapacitásainak – a
Bizottság szerint – diszkriminatív elosztási gyakorlatáig.
Mivel a konzultációk és az egymást követő levélváltások az elmúlt másfél évben nem vezettek
eredményre, a testület most úgy döntött, hogy elindítja a formális eljárást.
A Bizottság nem csak Magyarországgal szemben lépett: több másik tagállam (Németország,
Franciaország, Olaszország és Spanyolország) is felszólító levelet kapott a harmadik energiapiaci
csomag egyes szabályainak való nem megfelelés miatt.
Brüsszel 2014-ben hasonló okokból Belgiummal és Luxemburggal szemben is elindította a
kötelezettségszegési eljárást, tehát eddig már 7 ország került célkeresztbe.

A Bizottságnak először is a hálózati tarifarendszerrel van problémája, amely meglátása szerint az
uniós szabályokkal ellentétben egyes fogyasztói csoportokat előnyben részesít másokkal szemben.
Brüsszel konkrétan azt kifogásolja, hogy a háztartások és a közületek számára a nagy nyomású
gázhálózat használatáért felszámított díjak alacsonyabbak, mint más fogyasztói kör számára.
Ez a gyakorlatban azt eredményezi, hogy ugyanazért a szolgáltatásért két külön díjat számítanak
fel, ami a diszkriminációmentesség elvével ütközhet. Ez ugyanis azt jelenti, hogy részben az egyik
fogyasztói csoporttal fizettetik meg egy másik fogyasztói csoport költségeit.
A Bizottság egy másik kifogása, hogy a magyar szabályok túlságosan leszűkítő módon határozzák
meg azokat a költségeket, amelyeket a hálózatot tulajdonló cégek átháríthatnak a hálózatok
használóira. A Bizottság szerint például a szolgáltatóknak nem lehetne megtiltani azt, hogy az
áraikba beépítsék annak a különleges illetéknek a költségeit, amelyeket az általuk birtokolt hálózat
hossza alapján kell befizetniük a központi költségvetésbe. De, az említett cégek az általuk
befizetett banki tranzakciós adó jelentette költséget sem építhetik be például a tarifáikba.
Brüsszeli források korábban úgy nyilatkoztak, hogy a hatályos uniós szabályozás értelmében a
hálózati cégek be kell, hogy tudják építeni költségeiket a díjaikba, feltéve, hogy ezek a költségek
nem a rossz hatékonyságú működésből származnak.
További aggodalom tárgya, hogy a Közműszabályozási Hivatal (korábbi Energia Hivatal) nem
jogosult önállóan meghatározni a tarifák kiszámításának szabályait. Ez ugyanis jelenleg
minisztériumi hatáskörben van. Ez pedig a Bizottság meglátása szerint alááshatja a
szabályozóhatóság függetlenségét, ami a harmadik energiacsomag egyik sarkalatos pontja.
Brüsszel amiatt is aggódik, hogy a hazai energiaszabályozó hatóság törvényerejű rendeleteket
adhat ki, ami jelentősen megnehezíti a piaci szereplők ahhoz való jogát, hogy független bíróság
előtt fellebbezzék meg a hatóságok döntéseit. Márpedig törvényerejű rendeletek esetén a

panaszosok legfeljebb az Alkotmánybírósághoz fordulhatnak, ami a Bizottság félelmei szerint
kevésbé hatékony módja a jogorvoslatnak.
A testület azzal sem ért egyet, hogy a magyar állam soron kívüli hozzáférést biztosít az MVM-nek
és az E.On-nak a Magyarországot az ausztriai Baumgartennel összekötő gázvezeték (HAG)
határkeresztező kapacitásához. Az intézkedés révén a két cég könnyebben és gyorsabban
hozzáférhet a határkeresztező kapacitáshoz, hogy feltöltse stratégiai gázkészleteit, és így olcsóbb
áron kínálja a gázt a háztartásoknak.

Brüsszel, 2015. február 25.

A gáz és az áram uniója lehetünk
A bekerülési költségnél alacsonyabb hatósági energiaárak kivezetését tűzi ki többek között céljául,
nagyobb átláthatóságot kíván teremteni az EU-tagállamok és cégeik harmadik országokkal
kitárgyalt energiamegállapodásaiban és a cseppfolyósított gáznak is külön stratégiát szentel az
Európai Bizottság Energia Unióról szóló stratégiája. Maros Sefcovic, a projektért felelős alelnök
bízik abban, hogy a magyar kormányfőt is meg tudják majd győzni a kezdeményezés előnyeiről.
A stratégia nem változtat az energiapolitika EU-szerződésben rögzített status quo-ján, ami az EU
és a tagállamok között „megosztott hatáskörbe” utalta ezt a politikát. „Az Energia Unió nem fog
változtatni a megosztott hatáskörökön” – szögezte le Miguel Arias Canete, az EU energia- és
klímaügyi biztosa is.
A stratégia egyszerre képviseli a folytonosságot és az újítást is. Fő elemei az energia szolidaritás
(alapjában véve a tagállamok egymás iránt érzett felelőssége és energiarendszereik kölcsönös
előnyöket nyújtó összekapcsolása); „ötödik szabadságjogként” az energia határokon átnyúló
szabad áramlásának biztosítása; az energiahatékonyság önálló energiaforrásként való kezelése és
a karbonszegény társadalom megteremtése.
Az energia uniós stratégia kilátásba helyezi, hogy a Bizottság minden rendelkezésre álló eszközt
meg fog ragadni és ragaszkodni fog ahhoz, hogy a tagállamok maradéktalanul végrehajtsák a
harmadik belső energiapiaci csomagot, különös tekintettel a tulajdonosi szétválasztásra és a
szabályozó hatóságok függetlenségére.
Brüsszel emellett a villamos áram piacot is újra kívánja szabályozni, az erre vonatkozó jogszabályi
javaslat körülbelül egy év múlva látna napvilágot. A gázellátás-biztonsági szabályokhoz hasonló
előírásokat is bevezetnének a tervek szerint a villamos áram szektorban.
A belső energia piacnál járva, a Bizottság az energia költségek és árak összetételének jobb
átláthatóságnak szavatolását is ígéri, és ennek során megkülönböztetett figyelmet kíván szentelni a
szabályozott tarifáknak, a tagállamok energiaadózási politikáinak, a közvélemény támogatásának
és mindezeknek az ármechanizmusokra gyakorolt hatásának.
A stratégia az energia- és klímadiplomáciára is kitér, stratégiai energia partnerségek létrehozását
jelölve meg célként olyan energiatermelő és tranzit országokkal, mint Algéria, Törökország,
Azerbajdzsán, Türkmenisztán, a Közel-Kelet, Afrika és mások.
A stratégia nagy hangsúlyt helyez még az energiahatékonyságra, amit saját jogán
energiaforrásnak nevez.

Brüsszel, 2015. február 23.

Brüsszel nem tört pálcát Paks fölött
Az Európai Bizottság folytatja az egyeztetéseket a magyar hatóságokkal a tervezett
paksi beruházás esetleges állami támogatási és közbeszerzési vonatkozásairól, a projekt
pályáztatás nélküli odaítélése is a párbeszéd tárgyát képezi.
A magyar hatóságokkal a paksi beruházás különböző vonatkozásairól folyó egyeztetések még túl
korai szakaszban vannak ahhoz, hogy egy hétfőn a Financial Timesban megjelent információnak
hitelt lehetne adni. Így foglalható össze az a reakció, amit a testület szóvivője adott azokra a
sajtóértesülésekre, amelyek tudni vélték, hogy Brüsszel – amely egyszerre több szálon is vizsgálja
a paksi atomerőmű bővítéséről kötött magyar-orosz megállapodást – vétóval fenyegetné az adott
feltételek mellett a projektet.

Bizottsági részről megismételték, hogy Magyarország mostanáig nem notifikálta állami
támogatásként Brüsszelben az orosz Roszatom fővállalkozásában megépíteni tervezett atomerőmű
beruházást. Arra a kérdésre, hogy a Bizottság szerint vajon Budapestnek állami támogatásként
kellene-e bejelentenie a projektet, „nem” volt a válasz.

Brüsszel, 2015. február 18.

Brüsszel belefolyna a magyar-orosz gázüzletbe
Brüsszel a jövőben helyet lát magának a tárgyalóasztalnál valahányszor egy tagállam
újratárgyalja Oroszországgal (és másokkal) a gázszállítási megállapodásait.

A magyar miniszterelnök és orosz vendége azonban budapesti találkozóján nem állapodott meg az
idén lejáró hosszú távú gázszállítási megállapodás meghosszabbításáról vagy egy újabb ilyen
szerződés aláírásáról. Ehelyett a jelenlegi megállapodásban Magyarország rendelkezésére álló, de
általa a csökkenő gázfogyasztás miatt eddig nem igényelt földgáz (becslések szerint körülbelül 1718 milliárd köbméter) következő két-három évben történő felhasználhatóságában egyeztek meg. A
technikai szinten véglegesítendő politikai megállapodás értelmében Magyarországnak csak a
ténylegesen felhasznált földgázért kell majd fizetnie. Ezzel Moszkva eltekintett annak a
rendelkezésnek az alkalmazásától, melynek értelmében a megrendelőnek azért az előre rögzített
mennyiségért is fizetnie kell, amit nem használ fel (pay or take).
„Magyarország minden uniós előírásnak meg kíván felelni” – idézték szerdán a magyar sajtóban
Szijjártó Péter külügyminiszter Sefcovic nyilatkozatára adott válaszát.
Az érvényes uniós szabályok értelmében Budapest nincs jogilag kötelezve arra, hogy bevonja a
harmadik országokkal folytatott gázszállítási tárgyalásokba az Európai Bizottságot, vagy előzetes
tájékoztatást adjon ezekről, bár ezt önkéntesen megteheti. Ahogy azt Lengyelország is tette
néhány éve, amikor a Jamal gázvezetékhez való hozzáférés szabályait tárgyalta újra Moszkvával. A
Bizottság bevonása azt garantálta, hogy Varsó ne kössön olyan megállapodást az oroszokkal, ami
összeegyeztethetetlen lenne az uniós szabályokkal.
A tagállamoknak ugyanakkor hivatalosan be kell jelenteniük (notifikálniuk) a Bizottságnál az ilyen
kormányközi megállapodásokat, amely jogi szempontból megvizsgálja azok megfelelőségét.
Orbán Viktor kedden az orosz elnökkel tartott háromórás megbeszélése után azt mondta, léteznek
olyan tervek az EU-ban, amelyek azt képzelik, hogy Oroszország részvétele nélkül is lehet

energiabiztonság és energia piac az EU-ban. „Vannak olyan törekvések, amelyek nem bevonni
akarják, hanem ehelyett ki akarják rekeszteni Oroszországot az EU energiapiacáról. Aki azt hiszi,
hogy Európa energiabiztonsága Oroszország nélkül biztosítható, az hamis illúziókba ringatja magát”
– jelentette ki a magyar miniszterelnök.

Brüsszel, 2015. február 13.

Elfogadták a legnagyobb magyar és EU-s operatív programot
Az Európai Bizottság a magyarországi kis- és középvállalkozások (kkv-k)
versenyképességének fokozására irányuló beruházási programot fogadott el, amely a
kkv-k kutatási, innovációs és munkahely-teremtési képességének javítását célozza.
Mint a Bizottság közleménye megjegyzi, az Unió ilyen jellegű legnagyobb programjáról van szó a
2014-2020 közötti költségvetési ciklusban: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
költségvetése – az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap által nyújtott
7,73 milliárd eurót és a nemzeti társfinanszírozást is figyelembe véve – összesen mintegy 8,8
milliárd euróra rúg.
A program a kutatási és innovációs potenciálra összpontosítva kívánja korszerűsíteni Magyarország
gazdaságát: célja, hogy az információs és kommunikációs technológiák (ikt) jobb kiaknázása, a
fenntartható turizmus fejlesztése és az erőforrások hatékonyabb felhasználása révén fenntartható
és minőségi munkahelyek jöjjenek létre, többek között az idegenforgalmi ágazatban.
A program emellett elősegíti a pénzügyi eszközök felhasználását, így új finanszírozási
megoldásokat kínál számos kezdeményezés – például a megújuló energia előállítása, valamint a
lakások és középületek energiahatékonyságának növelése – számára.
Több mint 50 program 66 milliárd euró értékben
A Bizottság pénteken több mint 40 új operatív programot hagyott jóvá a kohéziós politika
végrehajtásának keretében. Brüsszel ígérete szerint a hónap végéig még további 10 program vár
elfogadásra. Együttesen az ötven program értéke meghaladja a 66 milliárd eurót. Ezzel eddig már
266 kohéziós politikai program 256 milliárd euró értékben 2014 és 2020 között kapta meg a zöld
jelzést Brüsszelben. A Bizottság azt ígéri, hogy a fennmaradó programokat is lehetőleg minél előbb
jóváhagyják. A 2014 és 2020 közötti pénzügyi időszakban 351,8 milliárd euró kohéziós forrás áll
rendelkezésre összesen 387 program számára.
Újabb vasúti nagyprojekt támogatását hagyta jóvá Brüsszel
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint a nettó 115 milliárd forint összértékű
beruházásokban korszerűsítették a Gyoma-Békéscsaba vonalszakaszt, megújul Békéscsaba
vasútállomás, a Budapest-Lökösháza vasútvonalon kiépül az ETCS vonatbefolyásoló rendszer. A
több fázisban megvalósuló fejlesztéseket 85 százalékban a Kohéziós Alap forrásai finanszírozzák.
A több mint 32 kilométer hosszú Gyoma–Békéscsaba vasúti vonalszakasz rekonstrukciója
határidőben, tavaly decemberben befejeződött. A beruházással megszűntek a vonalszakasz néhol
akár 40-60 kilométer/órás sebességkorlátozásai. A korszerűsített pálya megengedett
pályasebessége 160 kilométer/óra, amely teljes egészében az ETCS (Egységes Európai
Vonatbefolyásoló Rendszer) kiépítése után használható ki arra alkalmas, korszerű szerelvényekkel.
A fejlesztéseknek köszönhetően a szakaszon 6–10 perccel csökkenhet a menetidő.
Csárdaszállás és Mezőberény felújított, míg Murony teljesen új állomásépületet kapott. A három

állomáson biztonságos magasperonok épültek, amelyek akadálymentes aluljárókon keresztül
közelíthetőek meg. Az előterek átépítésével több mint 100 P+R és 76 B+R parkolót alakítottak ki.

Brüsszel, 2015. február 12.

Megpecsételődik a húsok sorsa?
Az EP azt szeretné, ha a feldolgozott élelmiszereken is szerepelne a felhasznált hús származási
helye. Az Európai Parlament (EP) azt várja az Európai Bizottságtól, hogy készítsen olyan
jogszabálytervezetet, amely kötelezővé tenné, hogy a friss marhahúshoz hasonlóan a feldolgozott
élelmiszerek, így például a fagyasztott pizza és a mirelit lasagne csomagolásán is fel kelljen
tüntetni a felhasznált hús származási helyét – derül ki a szerdán elfogadott állásfoglalásból.
A határozat szerint ez átláthatóbbá tenné az egész élelmiszeripar vertikumát, így az európai
fogyasztók tájékozottabban választhatnának, és így megerősödne az élelmiszertermékek iránti
bizalom. "A lóhúsbotrány után vissza kell szereznünk a vásárlók bizalmát. Ugyanakkor nem szabad,
hogy az új kötelezettség további terhet jelentsen az ágazatban gyakori kis- és
középvállalkozásokra" – idézi az EP közleménye a környezetvédelmi bizottság olasz, néppárti
elnökét, Giovanni La Viát. A képviselők ismét kifejezték aggodalmukat amiatt, hogy az
élelmiszeripari csalások rombolják az élelmiszer-biztonságot, a fogyasztók bizalmát és egészségét,
akadályozzák az élelmiszerlánc működését és kedvezőtlenül befolyásolják a mezőgazdasági
termékek árát. Arra külön kitér a dokumentum, hogy meg kell vizsgálni, hogy az intézkedés milyen
hatással lenne az árakra.

Brüsszel, 2015. február 11.

Timmermans szerint nem létezik illiberális demokrácia
„Nem engedhetjük meg illiberális logikák térhódítását.”
Nem létezik olyan, hogy illiberális demokrácia – jelentette ki az alapvető jogoknak és a
jogállamiságnak szentelt európai parlamenti plenáris vitán Frans Timmermans, az Európai
Bizottság első alelnöke.
Az Európai Bizottság első alelnöke is hozzászólt szerdán az illiberális demokráciáról folyó
diskurzushoz, amikor felszólalt az Európai Parlament alapvető jogoknak és jogállamiságnak szentelt
plenáris ülésén. Frans Timmermans – aki a jogállamiságért is felel a Juncker-bizottságban – a
képviselőkhöz fordulva közölte: „Nem engedhetjük meg az illiberális logikák térhódítását. Olyan,
hogy illiberális demokrácia nem létezik”.
Szavai egyfajta válasznak is tekinthetők a magyar miniszterelnöknek, aki először tavaly nyáron
fejtette ki gondolatait arról a demokráciáról, amit ő „illiberális demokráciának” nevezett.
A Bizottság holland tagja a parlamenti vita bevezető részében és végén is kitért a jelenségre,
anélkül, hogy egyetlen szóval is megemlítette volna a magyar kormányfő nevét. Timmermans –
immár zárószavában – hangsúlyozta, hogy a demokrácia önmagában nem garantálja a
jogállamiságot, ezért is vert gyökeret Európában a hatalmi ágak szétválasztása. „Az illiberális
demokráciát nem fogadom el és a demokratikus többséggel sem lehet emellett érvelni. Még a
kétharmados többség sem elég arra, hogy egy tagállam az alapvető jogokat vagy a jogállamisági
elveket ne érvényesítse” – fogalmazott az Európai Bizottság első alelnöke.

Hozzátette, hogy senkit sem kényszerítettek a Lisszaboni Szerződés és az alapvető jogok
chartájának aláírására és jóváhagyására.

Brüsszel, 2015. február 10.

Idén jöhet a GMO-mentes védjegy
Több fronton veszi fel a harcot a génmódosított élelmiszerek ellen Magyarország. Az előkészítés
előtt álló fehérjeprogram a többségében GM-szóját tartalmazó takarmányokat szorítaná ki a
piacról. A GMO-mentes jelölés bevezetésével pedig a boltok polcain is egyre nagyobb hely juthat a
„tiszta” élelmiszereknek. Nemzeti szójaprogram elindításán dolgozik a Földművelésügyi
Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy csökkentse a főként importból érkező, génmódosított
szóját tartalmazó takarmányok arányát az állattenyésztésben.
Európának új, átfogó fehérjepolitikára van szüksége a mezőgazdaságban és az
élelmiszergyártásban, amely a hazai forrásokat jobban kihasználja, és megszünteti a függést a
tengerentúli importtól az élelmiszerekben és állati takarmányban felhasznált szójababnál.
– Egy átfogó uniós fehérjenövény-program elengedhetetlen lenne, de egyelőre nincs jele annak,
hogy az Európai Bizottság gondolkodna ebben. Magyarország ezért külön utat választott és –
csatlakozva a Duna-menti szójakezdeményezéshez – elindítja saját programját. Első lépésként a
földművelésügyi tárca egyeztetésre hívta a tudomány, valamint az ipar képviselőit. A
szójatermesztéssel, -feldolgozással, -értékesítéssel foglalkozó ágazat szereplői pedig
kezdeményezték a szakmai szervezetté alakulásukat.
A Magyar Szója Nonprofit Kft. néven bejegyzett szervezet egyik legfontosabb feladatának az
agrotechnikai és fajtaháttér felállítását tartja. A tárca szerint ők lehetnek azok, akik biztosítják a
szaporítóanyagot, a vetőmagot a termelőknek, és árualapot termeltetnek. A magyar célok
megvalósítását az uniós közös agrárpolitika is támogatja.

Brüsszel, 2015. február 9.

Gázmeghajtású óceánjárókkal a klímaváltozás ellen
A Helios projekt koppenhágai kutatóközpontjában egy különleges hajómotort fejlesztenek. A
motort dízelolaj és cseppfolyós gáz hajtja, arra tervezték, hogy csökkentsék az üvegházi gázok
kibocsátását. A HELIOS nevű uniós kutatási projekt tudósai szerint kicsit másként működik, mint a
hagyományos hajómotorok.
Ez a motor abban is újító, hogy nem a hagyományos anyagokból készült. Erre azért volt szükség,
mert különben nem lehetett volna biztosítani a kettős meghajtású motor biztonságos működését.
Több mint száz ilyen motort adtak már el hajótulajdonosoknak, akik abban bíznak, hogy a
befektetés könnyen megtérülhet egy olyan szektorban, ahol a környezetvédelmi szabályozás
folyamatosan szigorodik.
- Ha a teljes képet nézzük, ezek a hajók nagyjából huszonöt harminc évig fognak működni. Ebben
az időtávban már biztosan nem lehet majd magas kéntartalmú üzemanyagot használni, ilyen
szempontból ezzel az üzlettel mindenki nyer.
A kutatók szerint a technológia már száz százalékig működőképes, ugyanakkor sem az
infrastruktúra, sem a piac nem áll még készen arra, hogy ez a megoldás széles körben elterjedjen.
- Biztosítani kellene a cseppfolyós gáz szállítására alkalmas vezetékrendszert és védett
töltőállomásokat – sorolta a feltételeket Lars R. Juliussen, a projekt koordinátora. – Ha van

töltőállomás-hálózat, folyamatos utánpótlás, valamint biztonságos és megbízható árstruktúra, az
emberek csak akkor veszik fontolóra, hogy átálljanak egy száz százalékig gázzal működő
rendszerre.
A világ kereskedelmi hajóinak kilencvenkilenc százalékát dízel hajtja – a HELIOS motorjainak ezt az
óriási piacot kellene meghódítania

Brüsszel, 2015. február 5.

Szijjártó a „Juncker-terv” végrehajtási feltételeiről tárgyalt
Brüsszelben
Lényegében minden ponton a magyar prioritásokkal egyező választ kapott a
külügyminiszter, amikor Brüsszelben Jyrki Katainen bizottsági alelnökkel a kilátásba
helyezett 315 milliárd eurós befektetési program végrehajtási feltételeiről egyeztetett.
„Világos választó vonal” lesz az eddigi közösségi támogatási keretek – így a kohéziós pénzek és az
agrártámogatások -, illetve a beruházási programban kilátásba helyezett új források között –
jelentette ki Jyrki Katainen a magyar külügyminiszterrel találkozva.
Szijjártó Péter a megbeszélés során hangsúlyozta, hogy Magyarország egyfelől határozottan
támogatja az európai versenyképesség erősítését szolgáló beruházási csomag meghirdetését, de
csak azzal a feltétellel, hogy az utóbbi keretében nem már korábban allokált források „újra
pántlikázásáról”, hanem valóban új források bevonásáról lesz szó.

Szijjártó kedvezőnek ítélte, hogy Katainen megerősítette: a projektek majdani elbírálásakor
biztosított lesz a teljes esélyegyenlőség, nem lesznek országok – földrajzi térségek – szerinti
prioritások, hanem kizárólag a benevezett projektek jellege, célja, gazdasági hozadéka dönt majd.
Kiemelt jelentőségű magyar szempontként kérdezett rá a megbeszélésen Szijjártó arra, vajon a
leendő beruházások kiterjedhetnek a közép-európai energiabiztonság erősítését szolgáló
projektekre, és abban egyaránt részt vehetnek-e európai uniós és EU-n kívüli országok? Ez magyar
szempontból azért érdekes, mert az ország több szomszédja nem uniós tagállam, miközben az
energiaellátás biztosítása szemontjából fontos partnerek lehetnek.
A miniszter szerint a finn bizottsági elnök válasza mindkét kérdésre „határozott igen” volt.
További magyar elvárásként merült fel, hogy az egyszer leadott tagállami projektlista nem számít
majd lezárt és megváltoztathatatlan dokumentumnak, hanem a körülmények változásával a
későbbiekben is van mód újabb beruházási ötletek "beterjesztésére". Szijjártó Péter ezt
mindenekelőtt az eredetileg a Déli Áramlaton keresztül remélt gázszállítások esetleges új útvonalra
– Törökország felé – terelése kapcsán tartotta fontosnak tisztázni. Ily módon ugyanis szerinte esély
nyílhat majd – ha az orosz-török megállapodás konkrét formát ölt – egy leendő szerb-macedóngörög vezeték megépítéséhez a közösségi beruházási csomagból is forráshoz jutni.
Ez a nyomvonal amúgy a mai számítások szerint mintegy 750 kilométeres lenne és kivitelezése
1,5-1,7 milliárd euróba kerül majd.
A magyar miniszter egyúttal jelezte, hogy elveikben nem kizárt a későbbiekben magyar
hozzájárulás a közös beruházási alaphoz, ennek eldöntése előtt azonban a magyar fél ismerni
szeretné a pontos döntéshozási mechanizmust, és így azt, vajon a hozzájárulással járhatnak-e
részvételi jogok a döntéshozásban.

A magyar miniszter beszámolt arról is, hogy Katainen emlékeztette: a 315 milliárdos keret nem
vissza nem térítendő támogatás, hanem piaci megtérülés szempontjából különösen kockázatosnak
minősülő projektek megvalósulását segítő hitel, aminek folyósításánál az is előfeltétel lesz, hogy a
beruházás ne tisztán állami projekt legyen, hanem magánbefektető is vegyen részt benne.

Brüsszel, 2015. január 29.

Hazánkban nincs gyilkos sertésvírus
Hazánk bekeült az Aujeszky-betegségtől mentes uniós tagállamok közé, így a hazai
sertéspiaci szereplők ezentúl egyszerűbb feltételekkel exportálhatnak. A Magyarországra
érkező sertésszállítmányoknak viszont a betegségtől mentes státusz védelmében
szigorúbb előírásoknak kell megfelelniük. A vírus az emberre nem jelent veszélyt, de
jelentős gazdasági károkat okozhat.
Az Európai Unió tagállamai egyhangú döntéssel Magyarország teljes területét mentesnek
nyilvánították a sertésállományokat veszélyeztető Aujeszky-betegségtől. Ennek köszönhetően a
hazai sertéstartók egyszerűbb feltételekkel exportálhatnak, a Magyarországra érkező
sertésszállítmányoknak viszont a betegségtől mentes státusz védelmében szigorúbb feltételeknek
kell. A számunkra kedvező döntést az EU illetékes bizottságának állategészségügyi és állatjóléti
szekciója hozta meg. Magyarországon kívül jelenleg tizennégy tagállam teljes területe és két
tagállam egyes megyéi mentesek a sertések által terjesztett állatbetegségtől. A betegségtől
mentes tagállamokba – így már Magyarországra is – csak úgy lehet szállítani sertéseket, hogy azok
ne veszélyeztethessék a magasabb állategészségügyi státuszú járványügyi helyzetet. Ezért a
szállítani kívánó tagállamoknak szigorú feltételeknek kell megfelelniük mind a származási
gazdasággal, mind a szállítandó sertésekkel kapcsolatban. A mentes státuszú tagország egy másik
mentes tagállamba egyszerűbb feltételekkel szállíthat sertést, például a tenyésztési vagy a
továbbtartási célú forgalomba hozatal esetén sem kell elvégezni a sertések szállítását megelőző
vérvizsgálatot. A sertéstartóknak fontos tudni, hogy – a korábbi éveknek megfelelően – a
monitoring mintavételeket továbbra is kötelesek elvégeztetni, mivel azok biztosítják Magyarország
mentes státuszának megőrzését. Magyar állatorvos írta le először a betegséget Aujeszky Aladár
1902-ben írta le először önálló betegségként ezt a sertések tömeges megbetegedését okozó
kórformát, amely elnevezésében világszerte őrzi a magyar állatorvos emlékét. Az Aujeszkybetegség iránt az összes emlős állat fogékony, az ember azonban nem.

Brüsszel, 2015. január 22.

Újabb „magyar vita” az EP-ben
A frakció szakbizottsági koordinátorát kivéve kivonultak az Európai Néppárt képviselői
az EP állampolgári jogi bizottság (LIBE) által az emberi jogok magyarországi helyzetéről
szervezett meghallgatásról, amelyet az adott meghívottak mellett elfogultnak
minősítettek. A vitát a liberális frakció kezdeményezte még tavaly.

Az incidenst az váltotta ki, hogy a Néppárt újabb, általa nevezett magyarországi civil szervezet
meghívását tartotta volna szükségesnek, miután a Civil Összefogás részéről Fritz Tamás – szintén a
kiegyensúlyozatlan összetételre és elfogultságra hivatkozva – visszamondta részvételét. Miután
erre nem nyílt mód, a néppárti oldal úgy döntött, hogy csak a pártcsoport koordinátorát hagyják
hátra, a szakbizottság többi tagja pedig kivonult a meghallgatásról.
Gál Kinga (Néppárt, Fidesz), aki a LIBE egyik alelnöke is, utóbb úgy kommentálta a konfliktust,

hogy a Néppárt voltaképpen eredetileg három, a magyar kormányzati állásponthoz közel álló
résztvevőt tartott volna szükségesnek, lévén, hogy a bírálók oldalán két, magát sértettnek érző
magyarországi nem kormányzati szervezet, és további két nemzetközi szervezet (Európa Tanács és
Amnesty International) emberi jogi kérdésekben illetékes képviselője szólalt meg. Ehhez képest
esett vissza – Fritz kiválása után – a kormányzati véleményt képviselő részvétel egyetlen főre
(Kovács Zoltán miniszterelnökségi államtitkár, nemzetközi szóvivő).
A magyar Niedermüller Péter (szocialisták és demokraták frakciója, DK) viszont szégyenteljesnek
nevezte, hogy a Néppárt újabb követelésekkel fellépve kezdetben magának a meghallgatásnak a
megtartását is már-már veszélybe sodorta.
A vélemények erőteljes eltérése, az éles hangnem a magyar kormányzati, és az azt bíráló baloldali,
zöld és liberális oldalak között a későbbiekben is megmaradt, különösen azt követően, hogy a
felkért felszólalók támadásait hallva Kovács Zoltán „ötödik szezonját megélő szappanoperának”
minősítette az ülést, amelyben úgymond „már a szereplők és a forgatókönyv írója sem tudják,
hogy mi mit jelent és mit akarnak mondani”. Illetve szerinte világos a szándék: pusztán politikai
alapon újból mindenki felemleget "egy sor olyan dolgot, ami már sokszor elhangzott", és amikre
Kovács szerint a maga helyén és az illetékes partnerek felé a magyar kormány már minden választ
régen megadott.
A meghívott előadók közül Móra Veronika (a norvég alap által támogatott Ökotárs Alapítványtól),
Mong Attila (az Atlatszo.hu nevű „feltáró újságírást” végző honlap részéről), valamint Barbora
Cernusakova (az Amnesty Internationaltól) és Anne Weber (az ET-től) kétségtelenül rengeteg
bíráló megjegyzést tettek. Móra a civil szervezetek tekintetében „megfélemlítéssel” vádolta a
kormányt, míg Mong Attila a 2010-es médiatörvényig visszanyúlóan vázolta a magyarországi sajtó
helyzetét, amit szerinte az jellemez, hogy a média fokozódó politikai nyomás alatt van, és
legfrissebb konkrét ügyként a főként RTL-t sújtó reklámadót hozta fel.
De akadt utalás a hajléktalanokat megbélyegző kormányzati törvényalkotási szándékra, valamint
egyes véleményekben a magyarországi kisebbségek (roma és zsidóközösség) vélelmezett
diszkriminalizálására is.
Kovács mindezek hallatán vélte úgy, hogy e vádak nem csupán már sokszor elhangzottak, de
megítélése szerint a kormány az egyes ügyekben illetékes uniós intézményekkel a szükséges
tisztázást - ahol kellett a módosítást - is elvégezte már. A médiatörvény kapcsán például a maga
idejében szerinte már mindent tisztáztak, és ahol volt ilyen, ott a folyó eljárásokat is lezárták –
mutatott rá, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy „mindez láthatóan nem érdekli azokat, akik
mindenáron támadni akarnak”.
Szerinte nehéz az ilyen kijelentésekkel konkrét vitát folytatni, mert ezek többnyire úgymond nem
tényekből, hanem véleményekből és állításokból indulnak ki, és a képviselt álláspontok
„érzelmeken és véleményeken”, sőt – tette hozzá – nem egyszer „csúsztatáson és néhol
hazugságon is” alapulnak. (Az utóbbira példaként hozta fel az ET decemberi jelentését a
magyarországi zsidó és romaközösségeket ért inzultusok elszaporodásáról, ami Kovács szerint
tényszerűen nem igaz: a magyarországi zsidóközösség például nyilatkozatban ismerte el az ilyen
ügyek számának a csökkenését. Roma-kérdésben pedig emlékeztetett, hogy soros elnökségként
éppen a magyar diplomácia segítette elő az első európai szintű roma stratégia útnak indítását.)
Az államtitkár azt is méltatlannak nevezte, hogy mert a magyar kormány „80 ezer magyarországi
civil szervezetből jogi vitát folytat tizenhárommal”, ezért a civil szervezetek elnyomójának kiáltsák
ki. „Nagyon jó az együttműködésünk például a svájci alappal” – jegyezte meg. Általában is
elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormányt önkényuralmi minősítéssel illessék, amikor csupán a
közelmúltban egymás után három demokratikus választást is megnyert.
Sérelmezte a hajléktalanok ügyében kapott bírálatokat is, mivel szerinte a kormány rengeteget
költött e kör megsegítésére, úgymond pillanatnyilag több fedett menedék létezik, amint ahány
hajléktalan van összesen. (A svéd liberális Cecilia Wikström erre reagálva jegyezte meg, hogy
nagyra értékeli a hajléktalanok helyzetén könnyítő ráfordításokat, de mi szükség volt arra, hogy a
létezésüket „kriminalizálni is akarták?” - kérdezte.)
Összességében mindezek fényében nevezte tehát Kovács Zoltán a „magyar ügyről” folyó vitát
„szappanoperának”, „teljesen alkalmatlannak” minősítve a szerinte eleve előítéletes szakbizottsági
vitát érdemi magyar kérdések megbeszélésére.
A minősítés láthatóan nagyon érzékenyen érintette a vitában résztvevő képviselők jó részét: a

legtöbb hozzászóló elutasítóan reagált, méltatlannak és elfogadhatatlannak vélve azt, hogy „az EU
500 millió polgárát képviselő” parlament ülését ilyen jelzővel illessék. (Ennek kapcsán jegyezte
meg Kovács Zoltán felé felszólalásában Niedermüller Péter, hogy „kijelentésével most már ön vált a
meghallgatás főszereplőjévé”.)
Tanja Fajon, az S&D alelnöke szerint „a médiakoncentráció, a civil szervezetek zaklatása, az
igazságszolgáltatás függetlenségének hiánya, a kisebbségekkel szembeni populista retorika,
mindez csak néhány példája ezen európai kormány tekintélyelvű nyomulásának. Összességében ez
kimeríti a jogállamiság rendszerszintű fenyegetését, nem pedig az alapvető jogok esetenkénti
megsértéséről vagy az igazságszolgáltatás ballépéseiről van szó".
Birgit Sippel, a szocialisták LIBE-koordinátora szerint eljött az ideje a cselekvésnek. „A
Bizottságnak jogállamisági figyelmeztetést kell küldenie Orbán Viktornak és a magyar kormánynak,
érdemi párbeszédet kezdve a jogállamiság általános helyzetéről Magyarországon, ami a 7-i cikk
szerinti eljárás aktiválásához is elvezethet” – szögezte le nyilatkozatában a német
szociáldemokrata képviselő.
Sophia in’t Veld (liberális, holland) méltatlankodva jegyezte meg, hogy akkor tehát szappanopera
része a norvég kormány is, a holland kormány is, a német kancellár is, és egyáltalán mindenki, aki
bírálja a magyar kormányt? Majd egy váratlan fordulattal a holland képviselőnő kijelentette: elege
van már a „magyar vitákból”, ami szerinte amúgy sem több, mint a „süketek párbeszéde”.
Úgymond, nem újabb vitákra, hanem az alapvető jogokat rendszeres éves jelentésekkel
valamennyi tagállamban nyomon követő és értékelő hatékony közösségi mechanizmusra van
inkább szükség.

A meghallgatás végül bő fél órával tovább tartott a tervezettnél, és bizottsági végkövetkeztetés,
vagy állásfoglalás nélkül ért véget.

Brüsszel, 2015. január 15.

Komoly károk a szociálpolitikában
A válság láthatóan mély károkat okozott az európai szociális és foglalkoztatási
helyzetben: 2008-hoz képest a legtöbb fontos mérőszám romlott, még ha tavaly
látszódtak már pozitív tendenciák is – derült ki az Európai Bizottság éves foglalkoztatási
és szociálpolitikai jelentéséből, amelyet csütörtökön mutatott be Marianne Thyssen
foglalkoztatási biztos.
Az EU az elmúlt években nem hogy közelebb került volna az EU2020 stratégia szociálpolitikai
célkitűzéseihez, de 2008-hoz képest hat millióval nőtt a szegénységi szint alatt élők száma,
miközben 9 millióval bővült az állástalanok tábora, (ezen belül is megduplázva a hosszú távú
munkanélküliek arányát) – olvasható egyebek között a most negyedik alkalommal közzé tett
bizottsági jelentésben.
A háztartások jövedelme csökkent, igaz, ez utóbbi kapcsán az utóbbi hónapokban ellentétes trend
is újra tapasztalható.
Nem feltétlen megnyugtató az sem, hogy számos szektorban, ahol esetleg adódnak új
munkalehetőségek, nem egyszer csak ideiglenes szerződéseket kínálnak. Egy másik sokatmondó
tendencia, hogy 8 százalékkal nőtt a részmunkaidőben dolgozók száma, miközben 5,2 százalékkal
(9,4 millió fővel) csökkent a teljes munkaidőben foglalkoztatottak aránya.
Mindezek fényében Thyssen úgy jellemezte a 2014-ben kialakult helyzetet, hogy „tagadhatatlanul
van törekvés munkahelyteremtésre, csak ennek kifutása nagyon lassú”. A munkanélküliség
csökkent, de 2014-ben is 10 százalékon állt, a foglalkoztatási ráta pedig 68,3 százalék, ami még
mindig meglehetősen messze van a 2020-ra kitűzött 75 százaléktól.
A jelentés további aggasztó jelenségként említi, hogy a tagállamok mintegy harmadánál visszaesés
tapasztalható az élethosszig való tanulás folyamatában résztvevők számában., miközben EU-

átlagban általában is csökkent a szociális kiadások aránya, és a tagországok felénél visszaesett az
oktatásra fordított hányad is.
A lesújtó diagnózis láttán a bizottsági kiútkeresés láthatóan igyekszik igazodni az általánosabb
gazdaságpolitikai és stratégiai célokhoz. „Strukturális reformok, munkát terhelő adók csökkentése,
munkaerő piaci széttöredezettség felszámolása, mobilitiás erősítése, életre szóló tanulás” – sorolta
a belga foglalkoztatási biztos a jelentés legfontosabb következtetéseit. Thyssen egyúttal – kérdésre
válaszolva – jelezte azt is, hogy az általa vezetett csapat nem gondolkodik az előde, Andor László
által felkarolt (amúgy már sok éve vita tárgyát képező) EU-szintű munkanélküli segélyi rendszer
megteremtésében. „Nincs napirenden” – zárta rövidre a témát firtató érdeklődést a belga biztos.
Követendő példának állította cserébe mindenki elé a dán, osztrák, holland és svéd gyakorlatot,
amelyik igyekszik egyszerre több eszközt is bevetni: átmeneti munkaidő-csökkentéssel munkaerőt
tart meg, amelyeknél nem sajnálja a pénzt az élethosszi tanulás finanszírozására, és nem
garasoskodik a munkanélküli segéllyel sem. „Azok a személyek, akik munkanélküli segélyben
részesülnek, nagyobb eséllyel találnak új munkát, mint akik nem” – állapítja meg az írott jelentés
is, amely szerint „adekvát mértékű pénzügyi támogatás nem csökkenti az emberek elszánását,
hogy munkát találjanak”.
Összességében Thyssen a legsürgetőbb feladatnak a munkahelyteremtésben a strukturális
reformok végrehajtását, a fogyasztást és a keresletet támogató intézkedéseket, valamint „a
humántőke-beruházás fokozását” nevezte. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a „Juncker-vezette
Bizottság beruházási offenzívája tényleges változást fog hozni ezeken a kulcsfontosságű
területeken.”

Brüsszel, 2015. január 8.

Tartósan javul a foglalkoztatási helyzet az EU-ban
Mindenütt növekszik, de többnyire csak kis mértékben a foglalkoztatás az EU
tagállamaiban. A magyar foglalkoztatási adatok az élen járnak.
Magyarország produkálta 2013 és 2014 közepe között a legkedvezőbb foglalkoztatási növekedést
az Európai Bizottság legfrissebb negyedéves jelentése szerint. Az említett időszakban a magyar
foglalkoztatási ráta 3,4 százalékkal nőtt, ami a legnagyobb volt az EU-huszonnyolcak körében.

A jelentés közzététele kapcsán bizottság részről közölték: általános, és egyre inkább tartósnak
tekinthető tendencia, hogy a foglalkoztatási ráta a gyenge makrogazdasági háttér ellenére 2013
közepe óta kis mértékben, de következetesen növekszik az EU-ban.
Az uniós tagállamok túlnyomó részében – köztük olyan, rendkívül magas munkanélküliségi rátával
küzdő országokban is, mint Görögország, Spanyolország vagy Portugália – nőtt a foglalkoztatási
ráta. Az ágazatok nagy többségében javult, míg a szolgáltatási ágazatban jelentősen emelkedett –
hangsúlyozták Brüsszelben.
Különösen fontos, hogy a foglalkoztatás minden típusa - nem csupán az ideiglenes és a
részmunkaidős foglalkoztatás, hanem az állandó és a teljes munkaidős munkavállalás - esetében is
javult a helyzet.
Ugyanakkor a munkanélküliségi ráta válság előtti szintre való leszorítása a reméltnél lassabb
ütemben megy. Ez utóbbi kapcsán fogalmazott úgy Marianne Thyssen foglalkoztatási és
szociálpolitikai biztos, hogy bár EU-szinte és a tagállamok mindegyikében is a foglalkoztatási ráta
láthatóan javul, de „a növekedés még mindig túl kicsi és túl lassú”.
Különösen a tartós munkanélküliség jelent változatlanul nagy gondot: 2014 második negyedévében
összesen 12,4 millióan voltak már több, mint egy éve munka nélkül (ez a gazdaságilag aktív
népesség 5,1 százaléka), ráadásul ennek a létszámnak több mint a fele már több mint két éve nem
talált munkát. Javul, de szintén egyelőre a kívánttól még elmaradó mértékben a fiatalkorúak
körében mért munkanélküliségi ráta is.

A jelentés külön kitért a munkát terhelő adók kérdésére. Ennek kapcsán emlékeztetnek arra, hogy
az európai szemeszter folyamatába illeszkedő 2014. évi országspecifikus ajánlások nem véletlenül
szorgalmazták általános érvénnyel a munka adóterheinek a csökkentését. Az államháztartási
konszolidációval összefüggésben ajánlott szakpolitikai alternatíva a munka adóterhéről a
növekedést kevésbé gátló adóbevételi forrásokra való átállás, valamint egyes tagállamokban az
adókijátszás és az adókikerülés elleni küzdelem.
A mostani bizottsági jelentés mindezek kapcsán, a tagállami helyzetet vizsgálja, azt mutatja, hogy
2012-ig (eddig állnak rendelkezésre a legfrissebb adatok) a tagállamok kevesebb mint felében
csökkentek a munka adóterhei, és ez csak néhány országban párosult a fogyasztás adóterheinek
növekedésével.
A jelentés egyúttal hangsúlyozza, hogy a társadalmi célok mellett a költségvetési és a
foglalkoztatási célok eléréséhez is kedvezően járulhat hozzá az adókijátszás és az adóelkerülés
elleni küzdelem.

Brüsszel, 2015. január 5.

Újranyílik az amerikai piac az EU-s marhahús előtt
Januártól újra lehet marhahúst exportálni Európából az Egyesült Államokba – jelentették
be Washingtonban.
Az Európai Bizottság hétfőn közleményben üdvözölte azt az amerikai döntést, miszerint az Egyesült
Államok fokozatosan megnyitja piacát az európai marhahús-export előtt. A pozitív döntés
kezdetben a legnagyobbnak számító írországi marhahús-exportot érinti.
Az Egyesült Államok a 90-es években, a szivacsos agyvelőgyulladás (BSE-kór) miatt tiltotta ki
piacáról az európai marhahúst és az embargó egészen mostanáig érvényben maradt.
„A piac újranyitása üdvözlendő első lépés az aránytalan és indokolatlan amerikai exporttilalom
feloldása és a normális kereskedelmi feltételek helyreállítása felé” – szögezi le a Vytenis
Andriukaitis egészségügyi, Cecilia Malmström kereskedelmi és Phil Hogan agrárpolitikai biztosok
által jegyzett közlemény.
A Bizottság tagjai kívánatosnak nevezték, hogy az USA a piacnyitásról szóló döntést gyorsan
kiterjessze az Európai Unió egészére, összhangba hozva ezzel a nemzetközi normákkal a marhahús
importját. A döntést az EU egyúttal a BSE-kór kiküszöbölésére tett európai intézkedések sikerének
elismerésének is tekinti.
Az Egyesült Államokba irányuló uniós marhahús kivitel 70 százaléka Írországból származik.
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