
 

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 blucz@skik.hu email címre 

„Leiratkozás EU Hírlevélről” tárggyal. 
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Az Európai Bizottság válságközleménye az orosz-ukrán 

háború gazdasági hatásairól 

Az Európai Bizottság 2022. 

március 23-án közleményt 

adott ki egy válságkezelési 

keretszabályozásról, amely 

közös kritériumokat állapít 

meg a tagállamok eddig is 

meglévő, illetve ideiglenes 

új intézkedési lehetőségeire 

a gazdaságuk Oroszország Ukrajna elleni inváziója miatt 

szükséges támogatásával kapcsolatban. A válság-keretben a 

következő három támogatási forma érhető el: a korlátozott 

összegű támogatások, az állami kezességvállalások és 

támogatott hitelek formájában nyújtott likviditási támogatás, 

illetve a magas energiaárak ellentételezésére nyújtott 

támogatás. Tovább >>> 

 

 

 

A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv 

A Bizottság a március 

31-i ülésén 

előterjesztette az 

európai zöld 

megállapodáshoz 

kapcsolódó 

javaslatcsomagját, a 

körforgásos 

gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet, amelynek célja, hogy 

a fenntartható termékek normává váljanak az EU-ban, 

fellendítse a körforgásos üzleti modelleket, és támogassa a 

fogyasztók zöld átállásban vállalt szerepét. A Bizottság új 

szabályokat javasolt annak érdekében, hogy az uniós piacon 

forgalmazott szinte valamennyi fizikai áru környezetbarátabbá, 

körforgásos jellegűvé és energiahatékonyabbá váljon teljes 

életciklusa során, a tervezési szakasztól kezdve a napi 

használaton át egészen az újrapozicionálásig, és életciklusa 

végén is. Tovább >>> 

Emmanuel Macron 

nyerte a francia 

elnökválasztást 

 

 
 

Emmanuel Macron francia 

elnök vasárnap a szavazatok 

58 százalékával nyerte meg 

újraválasztását, szemben a 

szélsőjobboldali jelölt Marine 

Le Pen 41 százalékával. 

Európából és a világból 

özönlöttek a gratulációk. 

Macron azonban számos 

kihívással néz szembe, mivel 

egy mélyen megosztott 

ország kormányzására 

törekszik. Macron elismerte, 

hogy sokan csak azért 

szavaztak rá, hogy 

szembeszálljanak Le Pennel 
Tovább >>> 

 

 

Az Európai Unió új eljárása, a jogállamisági mechanizmus 

 

Az EU Bizottsága 2021-ben eljárást 

indított Lengyelország és 

Magyarország ellen a jogállamiság 

megsértése miatt, és most új lépést 

tesznek, az úgynevezett 

jogállamisági mechanizmust. 

Sokakban felmerül a kérdés, 

hogyha nem sikerül megfelelni a 

kritériumoknak, az Európai Unió 

kirúghat egy tagállamot? Tovább 

>>> 

Tovább fogy a jég az 

antarktiszon 

Márciusban borzasztó 

hőhullám sújtotta az 

Antarktiszt, amelyen a jég 

kiterjedése az év harmadik 

hónapjában 26 százalékkal 

csökkent az átlaghoz 

képest.Tovább >>> 
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