
 

 

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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Őszi gazdasági előrejelzés - merre tart az EU és Magyarország? 

 A fokozódó ellenszél dacára az EU 

gazdasága a kiadott előrejelzés 

távlatában várhatóan tovább bővül 

a következő években, és idén 5%-

kal, jövőre 4,3%-kal, 2023-ban 

pedig 2,5%-kal fog növekedni. Az 

európai gazdaság a vártnál 

gyorsabban tér vissza expanzív 

pályáraAz éves szinten mért csaknem 14%-os GDP-növekedési ráta 

az EU-ban 2021 második negyedévében az ismert legmagasabb 

értéket érte el – olyan magas volt, mint a tavalyi év azonos 

időszakában, a világjárvány első hullámában tapasztalt példátlan 

GDP-csökkenés. Az EU gazdasági teljesítménye visszatért a 

világjárvány előtti szintjéhez, és 2021 harmadik negyedévében a 

helyreállítástól a bővülés felé mozdult el.E bővülés hajtóereje 

továbbra is a belföldi kereslet marad. A munkaerőpiaci javulások 

és a megtakarítások előrejelzett csökkenése fenn fogja tartani a 

fogyasztói kiadások tartós ütemét. A Helyreállítási és 

Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása szintén fontos szerepet játszik 

a magán- és közberuházások fellendítésében. Tovább >>>  

Pénzbírságot kér Magyarországra 

az Európai Bizottság 

Pénzbírság kiszabását kéri 

Magyarország ellen az Európai 

Bíróságtól az Európai Bizottság, 

amiért nem hajtotta végre a 

menekültügyi és visszatérési EU-

szabályokra vonatkozó tavaly 

decemberi bírósági ítéletet. 

Lengyelország után Magyarország is pénzbírságra számíthat az 

Európai Bíróság ítéletének figyelmen kívül hajtása miatt. Az Európai 

Bizottság csütörtökön egy második körös kötelezettségszegési eljárás 

részeként úgy döntött, hogy az EU Bíróságához fordul és pénzbírság 

kiszabását kéri hazánkra, mert az a mai napig nem felelt meg az 

Európai Bíróság közel egy évvel ezelőtti, magyar menekültügyi 

szabályokat elmarasztaló ítéletének. Brüsszel konkrétan 

átalányösszegű pénzügyi szankció és napi kikényszerítő bírság 

kiszabását kéri Magyarországra:  Tovább >>> 

 

Ismét zajlik a 4 for Europe 

középiskolai vetélkedő 

 

 
 

A magyarországi Europe 

Direct Hálózat, az Európai 

Bizottság Magyarországi 

Képviselete és az Európai 

Parlament Magyarországi 

Kapcsolattartó Irodája „4 FOR 

EUROPE” címmel európai 

uniós tematikájú versenyt 

hirdetett középiskolás 

diákoknak. Az idén már 

kilencedik alkalommal 

megrendezésre kerülő 

vetélkedőre 253 csapat 

regisztrált országszerte. Az első 

forduló a korábbi évekhez 

hasonlóan online zajlott, a 

második fordulóra (regionális 

döntő) pedig minden 

régióban november 18-án 

került sor. 
Tovább >>> 

Megállapodás született a 2022-es uniós költségvetésről 

 A következő évi költségvetésben 

világosan tükröződnek az EU fő 

prioritásai: a gazdasági 

helyreállítás, az éghajlatváltozás 

elleni küzdelem, valamint a zöld 
és a digitális átállás. Emellett 

elegendő forrás fog rendelkezére 

állni ahhoz, hogy az EU reagálni 

tudjon az előre nem látható szükségletekre. Az Európai Parlament 

és az Európai Unió Tanácsa – az Európai Bizottság javaslata alapján 

– informális politikai megállapodásra jutott a 2022. évi uniós 

költségvetésről, amely a második lesz a 2021–2027-es többéves 

pénzügyi keret időszaka alatt.  Tovább >>> 

Az erdőírtás, a 

hulladékszállítás és a 

talajvédelem az EU 

látókörében 

 
Három új kezdeményezéssel, 

egészült ki a napokban az 

európai zöld megállapodás 
Tovább >>> 
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