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EU HÍRLEVÉL 2022. február 
 
Kohéziós támogatások – csökkenő régiós különbségek 

A Bizottság által 

közzétett 8. 

kohéziós jelentés 

azt mutatja, hogy a 

kohéziós 

politikának 

köszönhetően 

csökkentek az EU 

régiói közötti területi és társadalmi 

egyenlőtlenségek. A kohéziós finanszírozásnak 

köszönhetően a kevésbé fejlett régiók egy főre jutó 

GDP-je 2023-ra várhatóan akár 5%-kal is nőhet. 

Ugyanezen beruházásoknak köszönhetően 3,5%-kal 

csökkent a régiók legfejlettebb 10%-a és a régiók 

legkevésbé fejlett 10%-a közötti különbség. Tovább 

>>> 

 

Covid19: frissített ajánlás a szabad mozgást érintő 

intézkedésekről 

Az EU Tanácsa új 

ajánlást fogadott 

el a Covid19-

világjárvány alatti 

biztonságos 

szabad mozgás 

megkönnyítésére 

vonatkozóan: 

figyelembe veszi az átoltottság jelentős 

növekedését, valamint az uniós digitális Covid-

igazolvány gyors bevezetését. Az uniós digitális 

Covid-igazolvánnyal rendelkező utazókra nem 

vonatkozhatnak a szabad mozgást érintő további 

korlátozások. 

  Tovább >>> 

 

Az atomenergia és a földgáz is 

megfelel a környezetvédelmi 

kritériumoknak az Európai Bizottság 

szerint 

 

Az Európai Bizottság 

véglegesítette javaslatát az 

úgynevezett Taxonómia-

rendeletről, amelyben 

energiaforrásként ismeri el a 

földgázt és az atomenergiát is, 

mert ezek az energiahordozók 

ugyanis lényegesen jobbak, 

környezetvédelmi szempontból, 

mint a szén. Az Európai Bizottság 

fenntartható energiaforrásként 

ismeri el a földgázt és az 

atomenergiát is, annak ellenére is, 

hogy a zöldek és több tagállam is 

tiltakozott ez ellen. A bizottság 

szerint ezek az energiahordozók 

ugyanis lényegesen jobbak, mint 

a piszkos szén. Tovább >>> 

2022. téli gazdaság előrejelzés 

Az EU egészének 

GDP-je 2021 

harmadik 

negyedévében érte 

el a világjárvány 

előtti szintet, és az 

előrejelzések szerint 

2022 végére 

valamennyi tagállam teljesíteni fogja ezt a 

mérföldkövet. A növekedést továbbra is a 

világjárvány alakítja, és számos tagországra nyomás 

nehezedik az egészségügyi rendszerek fokozott 

terhelése, az elővigyázatossági karanténok vagy 

gondozási feladatok következtében kialakuló 

munkaerőhiány miatt. Tovább >>> 

A 2022. téli gazdasági előrejelzés 

szerint az uniós gazdaság – a 

2021. évi jelentős, 5,3%-os 

növekedést követően – 2022-ben 

4,0%-kal, 2023-ban pedig 2,8%-kal 

fog növekedni. 2022-ben az 

euróövezetben is 4,0%-os 

növekedés várható, amely 2023-

ban 2,7%-ra mérséklődik. 
 
  

 

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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