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EU HÍRLEVÉL 2021. április 
 

Konferencia Európa jövőjéről 

"A jövő rajtad is múlik”, a konferencia 

digitális platformja április 19-én indul ! 

Többnyelvű, interaktív digitális 

platform indul ahol minden európai kifejtheti álláspontját 

bármilyen témában, amelyet fontosnak ítél Európa jövője 

szempontjából.  Az összegyűjtött ötleteket elemzik, majd azokat a 

konferencia plenáris ülésein és európaiakból álló különböző 

vitacsoportokban is felhasználják. A platformon a konferencia 

felépítésével és munkájával kapcsolatos információ is elérhető 

lesz, akik pedig eseményeket szerveznek, azok a platform 

eseménynaptárában helyi, regionális, nemzeti és európai szinten 

is népszerűsíthetik kezdeményezésüket. Az érdeklődők a 

legfontosabb eseményeket tartalmazó katalógusban 

eseménytérkép segítségével találhatják meg a számukra 

legérdekesebb programokat.Tovább >>> 

 

Fókuszban az EU agrárpolitikájának 

jövőképe - Fenntartható innovációk a 

célok eléréséhez” 

Országos ötletverseny! 

A Magyar Agrár és Élettudományi 

Egyetem Kaposvári Regionális 

Innovációs Irodája pályázatot hirdet egyetemistáknak egyéni 

vagy max. háromfős csapatokban.  

A jövő mezőgazdaságának olyan innovatív technológiai 

megoldásokat és eljárásokat kell alkalmaznia, amelyek az Európai 

Unió komoly elvárásai mellett biztosítani tudják a szükséges 

élelmiszerek előállítását a környezeti fenntarthatóság jegyében. 

Töltsd le a feladatlapot a MATE - Kaposvári Campusának 

honlapjáról és küldd el az elkészített pályamunkát május 15-ig! 

Döntő: 2021. június 10.-én a MATE Kaposvári Campusán neves 

szakmai zsűri előtt, értékes nyereményekért. Tovább >>> 

2021 a vasút európai éve: a vasút 

jó – akkor miért nem használjuk? 

 
A vasút elérhető, fenntartható és 

nagyon biztonságos utazási forma, 

mégis csak csekély mértékben 

részesül a személyszállításból és a 

teheráruforgalomból.Sűrű, zöld és 

biztonságos. Európa vasúthálózata 

az egyik legfejlettebb a világon, az 

EU városait összesen 201 ezer 

kilométer hosszan kötik össze 

vasútvonalak 

(összehasonlításképp: az Egyesült 

Államokban 203, Kínában 132, 

Oroszországban pedig 87 ezer 

kilométer hosszan vannak 

használatban vasútvonalak). Az EU 

27 országában átlagosan 

kevesebb mint 7 kilométerre 

vannak egymástól az állomások. 

A vasúti közlekedés nagyon fontos 

előnye még, hogy „jövőálló”, azaz 

fenntartható utazási forma. 
Tovább >>> 

Harc a sarkvidékér 

Az Európai Unió aktívabb szerepet akar 

vállalni az Északi-sarkvidéken. Az EU 

politikáját a klímavédelemre, a 

fenntartható fejlődésre és az 

együttműködésre építette, de a 

biztonság sem megkerülhető. Moszkva 

már megerősítette katonai jelenlétét a régióban, az Uniónak 

pedig foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. Így látja David 

McAllister, a Külügyi Bizottság elnöke is:— Az egyikleg komolyabb 

kérdés, hogy mely területeken tud szorosabban együttműködni 

az EU és a NATO. Mindannyian tudjuk, mi a tét, de egy dolog 

rendkívül fontos, különösen a geopolitikai rivalizálás idején. 

Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az Északi-sark egy olyan hely 

legyen, ahol a világ legerősebb hatalmai együttműködhetnek 

az emberek, a környezet, az egész világ érdekében. A 

szénhidrogének, ritkaföldfémek és az éghajlatváltozás által 

hozzáférhetővé tett új tengeri utak növelik az érdeklődést. Az 

Európai Unió három közvetlenül érintett országra, Finnországra, 

Svédországra és Dániára támaszkodhat. Ahhoz azonban, hogy 

versenyben lehessen az Egyesült Államokkal és Oroszországgal, 

hatékonyabban kell fellépnie. Tovább >>> 

Európai Szolidaritási Testület: új 

pályázati felhívás ifjúsági 

önkéntes tevékenységekre 

 
Az Európai Szolidaritási Testület 

azokat a fiatalokat támogatja, akik 

az EU-n belül és kívül önkéntes 

munkát kívánnak végezni a 

legkülönbözőbb területeken. Az 

idei évben az egészségvédelem, 

azaz olyan projektek megvalósítása 

jelent prioritást, amelyek az 

egészségügyi kihívások (köztük a 

koronavírus-világjárvány 

hatásainak) leküzdésével és a 

helyreállítással foglalkoznak. 
 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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