
 

 
 

Europe Direct Tájékoztató Központ 

Somogy Megye Hírlevele 
 

 

 
 

Europe Direct Tájékoztató 

Központ – Somogy Megye 
Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 

(SKIK) 

7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

Tel.: +36 82 501 035 

Web: www.skik.hu/hu/europe-direct 

E-mail: somogy@europedirect.hu 

facebook.com/EDSomogy 

 

EU HÍRLEVÉL 2021. március 
 

Még egy ideig biztos együtt kell élni az óraátállítással 

Az eredeti elképzelések szerint a nyári 

időszámítást választó tagállamokban 

ezen a hét végén állították volna át 

utoljára az órát, a téli időszámításnál 

maradóknál pedig októberben. Az 

Európai Parlament korábbi tervei szerint 

a nyári időszámítást választó 

országokban a mögöttünk álló hétvégén utoljára állították volna 

át az órát, a rendes, téli időszámításhoz ragaszkodó 

tagállamokban pedig 2021 utolsó október vasárnapján.  Két és fél 

évvel az Európai Bizottság javaslatának előterjesztése után az 

óraátállítás eltörléséről szóló rendelet ügye tapodtat sem mozdult 

előre. Tovább >>> 

 

Összefogás a biológiai sokféleség védelme érdekében 

A vadon élő állatok és növények 

világnapja alkalmából az Európai 

Bizottság ismételten felkérte a világ 

intézményeit, hogy hallassák 

hangjukat, és ezzel adjanak lendületet 

a természetvédelmi törekvéseknek. A 

vadon élő állatok és növények világnapja alkalmából az Európai 

Bizottság ismételten felkérte a világ intézményeit, hogy hallassák 

hangjukat, és ezzel adjanak lendületet a természetvédelmi 

törekvéseknek. A Bizottság csatlakozott egy kormányközi 

szövetséghez is, a természet és az emberek szolgálatában álló 

ambiciózus koalícióhoz, amelyet az idén januárban 

megrendezett „One Planet” csúcstalálkozón hoztak létre annak 

aktív elősegítésére, hogy 2030-ra a szárazföldek és tengerek 

legalább 30%-a védelmet élvezzen. Tovább >>> 

Sárga mimóza, szabadnap, 

elhízás elleni kampány: avagy 

hogyan ünnepli a világ a 

Nőnapot 

 
Szinte egész Európában, így 

hazánkban is szokás, hogy az 

urak virággal és csokoládéval lepik 

meg az életükben jelenlevő 

hölgyeket. Elsősorban család-

tagjaikat és kollégáikat, de sokan 

gondolnak azokra a hölgyekre is, 

akikkel tudják, hogy aznap 

találkozni fognak, számukra is 

készülnek egy szál virággal. Nézzük 

csak, hogy ebben a több mint száz 

éve egységesnek tűnő ünnepben 

milyen érdekes eltérések vannak 

világszerte 
Tovább >>> 

A Föld népességének egynegyede nem jut hozzá tiszta vízhez 

A biztonságos és megfizethető vízhez 

való hozzáférés a világ számos részén 

nagy kihívást jelent -hívták fel 

figyelmet az Európai Bizottság 

tisztségviselői a víz nemzetközi 

világnapja alkalmából közzétett 

nyilatkozatukban A klímaváltozás, szélsőséges időjárás, a 

vízkörforgás és hőmérsékletváltozás, vagy a tengerszint 

emelkedése, súlyos vízhiányhoz vezethet, ami amellett, hogy, 

komoly destabilizáló hatással lehet az országokra és régiókra, a 

békére, és biztonságra, tovább növeli az társadalmi 

egyenlőtlenségeket. A biztosok hangsúlyozták: a vízhiány 

Európában is nő, ezért a uniós Zöld megállapodás, -amelynek 

célja a klímasemlegesség elérése 2050-re az EU-ban - elő kívánja 

segíteni a vízi ökoszisztémák védelmét, többek között a 

természetes megoldások révén. A vízfelhasználás fokozott 

hatékonysága és a víz újrafelhasználásának előmozdítása is 

kiemelt téma az EU napirendjében. A vízkészletek fenntartható 

kezelése globális fellépést és erős nemzetközi együttműködést 

igényel, amelynek előnyei az egész gazdaságot és társadalmat 

érintik. Tovább >>> 

A Bizottság közzétette a SURE 

eszköz hatásáról szóló első 

előzetes értékelését  

 
A jelentés megerősíti az eszköz 

eredményességét a Covid19-

világjárvány által érintett 

munkahelyek és a jövedelmek 

védelme terén. Az eszköz segített 

abban, hogy a válság alatt a 

kedvezményezett tagállamokban 

lényegesen kisebb maradt a 

munkanélküliség növekedésének 

üteme, mint a globális pénzügyi 

válság idején, noha GDP-jük most 

nagyobb mértékben esett vissza 
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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