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EU HÍRLEVÉL 2021. január 
 

Vonatra fel: 2021 a vasút európai éve 

2021. január 1-jén kezdetét vette a 

vasút európai éve, melyet az Európai 

Bizottság azért hirdetett meg, hogy 

felhívja a figyelmet ennek a 

fenntartható, intelligens és 

biztonságos közlekedési módnak az 

előnyeire. Az idei év folyamán Európa-

szerte egy sor rendezvény és projekt 

állítja majd reflektorfénybe a vasúti 

közlekedést. A kezdeményezés arra 

irányul, hogy a polgárok és a vállalkozások körében ösztönözze 

a vonattal történő utazást és a vasúti teherszállítást, és elősegítse, 

hogy az európai zöld megállapodásban rögzített célnak 

megfelelően az Európai Unió klímasemlegessé váljon 2050-re. 

Tovább >>>  

 

Az európai uniós vakcinabeszerzésről dióhéjban 

Az Európai Bizottság 2020. június 

17-én terjesztette elő a Covid19-

oltóanyagokra vonatkozó uniós 

stratégiát. A tagállami vezetők 

egyetértettek azzal, hogy a 

gyártókkal közösen kell tárgyalni 

az ígéretes, fejlesztés alatt lévő 

vakcinák beszerzéséről. 

Megállapodtak annak vonatkozásábam is,  hogy a Bizottság a 

Szükséghelyzeti Támogatási Eszközből nyújtson előfinanszírozást a 

vállalatoknak, hogy fel tudják gyorsítani az oltóanyagok 

kifejlesztését és előállítását. Ez az uniós forrásokbol nyújtott 

támogatás egyben csökkenti a tagállamok által a vakcinákért 

fizetendő összegeket. Az Európai Bizottság vezeti a vakcinák 

beszerzéséről szóló tárgyalásokat, azonban egy közös 

irányítóbizottság révén a tagállamok nemcsak folyamatos 

tájékoztatást kapnak, de részt is vesznek a tárgyalási irányelvek 

lefektetésében. 

Tovább >>> 

 

Portugália átvette az Európai 

Unió Tanácsának soros 

elnökségét 
Az EU Tanácsának soros elnöke 

Portugália:  

2021. január 1. – június 30. 

A dél európai ország, az EU-hoz 

való 1986-os csatlakozása óta, 

negyedik alkalommal tölti be ezt 

a tisztséget, amelyben féléves 

rotációban váltják egymást a 

tagállamok.  

 
Az elnökség programja az EU 

stratégiai menetrendjének 

céljaival összhangban öt fő 

területre összpontosít. 

Prioritásait a következő jelmondat 

határozza meg: „Eljött a 

méltányos, zöld és digitális 

helyreállítás megvalósításának 

ideje”: 
Tovább >>> 

Véget ért az átmeneti időszak, új szabályok az Egyesült Királyság 

és az EU kapcsolatrendszerében 

Új szabályok léptek életbe az 

Egyesült Királyság és az Európai 

Unió kapcsolatrendszerében, 

miután 2021. január 1-jén véget 

ért a brit EU-tagság tavaly 

januári megszűnése (Brexit) óta 

érvényben volt átmeneti 

időszak. Az Egyesült Királyság 

2020. január 31-én lépett ki az EU-ból, de a kilépés napján 

kezdődött 11 hónapos átmeneti időszakban jórészt a korábbi 

szabályrendszer maradt érvényben a kétoldalú kapcsolatokban. 

Az átmeneti időszak 2021. január 1.-i lejártával ugyanakkor 

megszűnt az Egyesült Királyság tagsága az Európai Unió 

egységes belső piacán és vámuniójában is. A 1246 oldalas 

megállapodás egyik fő eleme egy szabadkereskedelmi 

egyezmény, amely 2021. január 1-től teljes vámliberalizációt - 

vagyis vám- és kvótamenetes kereskedelmet - biztosít az Egyesült 

Királyság és az EU kétoldalú áruforgalmában. . Tovább >>> 

A Bizottság 

lépéseket 

tesz Európa 

gazdasági 

és pénzügyi 

rendszerének fejlesztése 

érdekében  
Az Európai Bizottság a napokban 

a következő évekre szóló új 

stratégiát terjesztett elő az EU 

gazdasági és pénzügyi rendszere 

nyitottságának, erejének és 

ellenálló képességének 

ösztönzése érdekében. E stratégia 

célja, hogy Európa 

hatékonyabban tudja 

érvényesíteni vezető szerepét a 

globális gazdasági 

kormányzásban, ugyanakkor 

védje az EU-t a tisztességtelen és 

visszaélésszerű gyakorlatokkal 

szemben. 
Tovább >>> 

 

 
  

 

Az Európai Bizottság elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. Minden személyes adat kezelése az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendeletével összhangban történik. A Europe Direct Somogy 

Megye is minden esetben ennek megfelelően jár el a személyes információk kezelése során. 

Ha le kíván iratkozni a hírlevélről, kérem, küldön egy e-mailt az apuha@skik.hu email címre „Leiratkozás EU 

Hírlevélről” tárggyal. 
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