
 

 

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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A magyarokat viselte meg a legjobban a járvány Európában 

 Egy friss, 12 országban végzett 

kutatás szerint a magyarok 

érezték meg a leginkább a 

járvány hatásait Európában. A 

válaszadók 65 százaléka mondta 

azt, hogy a betegség, vagy 

annak gazdasági hatásai 

érintették az életét. A rangsor 

másik végén álló Dániában ez az arány mindössze 29 százalék(19 

%-ot a betegség, 10 %-ot a gazdasági hatásai). A dánok többség 

azt mondta, nem érintette őt a pandémia. Eltérően érzékelik 

Európa különböző országaiban az emberek azt, mennyire 

érintette az életüket a járvány. A Külkapcsolatok Európai Tanácsa 

(European Council of Foreign Relations) nevű intézmény friss 

felmérése szerint általánosságban a kontinens déli és keleti 

részének lakosságát jobban megviselte a koronavírus, mint a 

nyugatiakat. Ez a betegségnek való kitettségre és a gazdasági 

károkra is igaz. Tovább >>>  

Az Unió helyzete 2021-ben 

Az Unió helyzetéről szóló, 2021. 

szeptember 15-i beszédében 

Ursula von der Leyen 

körvonalazta, hogy milyen 

kiemelt kezdeményezéseket 

tervez a Bizottság a következő 

évre.   "Uniónk megerősödik, ha 

olyan lesz, mint a következő 

nemzedék: megfontolt, elszánt és gondoskodó. Értékelvű és bátran 

cselekvő. Ez a szellemiség a következő tizenkét hónapban 

fontosabb lesz, mint valaha.” Ursula von der Leyen.  Az Európai 

Bizottság elnöke szeptember 15-én szándéknyilatkozatot küldött 

David Sassolinak, az Európai Parlament elnökének és Janez 

Janšának, a Tanács soros elnöki tisztségét betöltő Szlovénia 

kormányfőjének. Szándéknyilatkozatában részletesen ismertette, 

milyen intézkedéseket kíván hozni a Bizottság az elkövetkező 

évben, jogalkotási és egyéb kezdeményezések révén. Ezek többek 

között a következők:  Tovább >>> 

 

Európai szintű egészséges 

életmód kampány 

 
 

A Bizottság a napokban 

indította a HealthyLifestyle4All 

elnevezésű kampányát, mely 

korosztályoktól és társadalmi 

csoportoktól függetlenül a 

lehető legszélesebb körben 

hivatott az egészséges 

életmódot népszerűsíteni..  

A sportot és az aktív 

életmódot, valamint az 

egészség-, élelmiszer- és 

egyéb szakpolitikákat 

összekapcsoló, két éven át 

futó kampány a civil 

társadalom, a nem 

kormányzati szervezetek, a 

tagállami, helyi és regionális 

hatóságok, valamint a 

nemzetközi szervezetek 

részvételével zajlik 

Tovább >>> 

Fontos lépés az elektromos hulladék és a fogyasztókat érő 

kényelmetlenségek felszámolására 

 A Bizottság az ágazati 

résztvevőkkel évekre 

visszamenő, önkéntes 

együttműködés keretében 

elérte ugyan, hogy az 

elmúlt tíz évben harmincról 

háromra csökkent a 

mobiltelefon-töltők száma, 

átfogó megoldást 

azonban nem tudott elérni. Ezért olyan jogszabályt terjeszt most 

elő, amelynek célja egy egységes töltési megoldás bevezetése 

valamennyi releváns készülék tekintetében. 

A rádióberendezésekről szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló 

javaslat a töltők csatlakozóinak és a gyorstöltő technológiának az 

egységesítését célozza. A tervek szerint az okostelefonok, 

táblagépek, fényképezőgépek, fejhallgatók, hordozható 

hangszórók és kézi videojáték-konzolok szabványos portja az USB-

C lesz.  Tovább >>> 

Üresek a polcok, hatalmas 

termékhiány kezd kialakulni 

az Egyesült Királyságban 

 
 

Az élelmiszerboltoban 

tapasztalható termékhiány 

nem csak a hétköznapi 

emberek életét befolyásolja, 

de súlyos problémák elé 

állítja az üzleteket, és az 

éttermeket is.. 
Tovább >>> 
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