AZ UNIÓ
HELYZETE
2022-BEN
A VON DER LEYEN VEZETTE BIZOTTSÁG

#SOTEU

HU

EREDMÉNYEINK

AZ UNIÓ
HELYZETE
2022-BEN

TARTALOM
1. A
 Z EURÓPAIAK KIÁLLNAK
UKRAJNA MELLETT,
A DEMOKRÁCIA ÉS A BÉKE
VÉDELMÉBEN

6

2. A
 VILÁGJÁRVÁNY LEKÜZDÉSE
SZOLIDARITÁSSAL ÉS
TUDOMÁNNYAL
18
3. A
 ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS
MÉLTÁNYOS ÁTÁLLÁS ÉLÉN 24
4. A
 Z EURÓPAI DEMOKRÁCIA
PILLÉREI

37

AZ UNIÓ HELYZETE 2022-BEN
EREDMÉNYEINK

A DEMOKRATIKUS REZILIENCIA
PÉLDÁTLAN TÖRTÉNETE
2019 decemberében az Ursula von der Leyen vezette
Bizottság új és ambiciózus ütemtervet határozott
meg a zöldebb, digitálisabb és méltányosabb
Európai Unió megvalósítása érdekében. A világ
két történelmi jelentőségi eseménye – a koronavírus-világjárvány és Oroszország Ukrajna elleni kegyetlen háborúja – során Európa egységesen állt ki mind
a vírus elleni küzdelemben, mind Ukrajna népe mellett.
Ennek során nemcsak hogy tartottuk magunkat a kijelölt irányhoz, hanem még gyorsabban és eltökéltebben
haladtunk előre. Együtt alakítjuk a jövőt.

egységben – szigorú szankciókkal sújtotta Vlagyimir
Putyin háborús gépezetét. Partnereink világszerte
mellettünk állnak, és a szankciók jelentősen vis�szavetik az orosz gazdaságot, megnehezítve
a Kreml számára a háború folytatását.
A SWIFT-rendszerből való kizárásával korlátoztuk
Oroszország hozzáférését a nemzetközi pénzügyi
rendszerhez, befagyasztjuk és lefoglaljuk a Kremlhez
kötődő oligarchák eszközeit, valamint meggyengítjük
Oroszország katonai-ipari komplexumát azáltal, hogy
elérhetetlenné tesszük számára a fejlett technológiákat.

Talán a világot meg is lepte a két korszakhatárt jelző
válságra adott európai válasz. Először jött a Covid19.
A világjárvány súlyos következményekkel járt, de
összefogva számtalan életet mentettünk meg és elősegítettük, hogy gazdaságunk rekordidőn belüli helyreálljon. Az Európai Bizottság oltóanyag-stratégiájának köszönhetően az EU felnőtt lakosságának
83,4%-a kapta meg az alapoltást (egy vagy két
dózissal) a betegség ellen. Az EU biztosítja világszinten a legtöbb Covid19-oltóanyagot. Az uniós digitális
Covid-igazolvány biztosította a szabad mozgás alapvető jogának védelmét, és globális standarddá vált.

Az előttünk álló hatalmas
kihívásokra adott európai uniós
választ a demokratikus
értékek, illetve
a fenntartható fejlődési
célok határozzák meg, és
az emberközpontú gazdaság
alapjaira épül.

Létrejötte óta most először a Bizottság hatalmas
tőkepiaci forrásokat mozgósított a tagállamok gazdasági helyreállításának és reformjainak támogatására.
Helyreállítási tervünk, a Next Generation EU visszaállította az európai családok, vállalkozások és befektetők jövőbe vetett bizalmát. A világjárványra adott
válaszunk nem csupán a Covid19 vírussal és a jövőbeli
egészségügyi veszélyekkel szemben tett minket ellenállóbbá, de az európai demokrácia és gazdaság rezilienciáját is megerősítette.
Ezután következett az Ukrajnával szemben provokáció
nélkül indított, indokolatlan agresszió. Az egész kontinens mozgásba lendült, hogy segítséget nyújtson az
ukránoknak. Az EU – példa nélküli gyorsasággal és
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Ezzel párhuzamosan a Bizottság előterjesztette
a REPowerEU tervet, amely Európa úttörő lépése
afelé, hogy felszámolja az orosz fosszilis
tüzelőanyagoktól való függését. Diverzifikáljuk az
energiaellátásunkat, fokozzuk az energiahatékonyságot, és felgyorsítjuk a megújuló energia bevezetését.
A zöld átállás nemcsak az emberek egészségét és
a bolygót szolgálja, hanem egyúttal Európa energiabiztonságát is erősíti. Ha Putyin célja Európa megosztása volt, épp az ellenkezőjét érte el. Európa egységesebb, mint valaha, és össszefogással reagált
a háborúra.

számára az Európai Unió jövőjének alakítását.
A Bizottság meghallgatta a polgárok elképzeléseit,
most pedig itt az idő, hogy megvalósítsuk őket.
Európa történelme egy ívet alkot, amely
a demokrácia és az egység irányába mutat.
A fasizmus 1945-ös legyőzésétől a görög, a spanyol
és a portugál diktatúra 1970-es években bekövetkezett bukásáig, a berlini fal 1989-es leomlásától, illetve
Kelet- és Nyugat-Európa megbékélésétől az orosz
agresszióval szemben a szabadságért és a demokráciáért folytatott ukrán küzdelemig kirajzolódik
egy olyan következetes, hosszú távú törekvés Európában, amely a demokrácia kiterjesztésére irányul. És
minden változás esetében az embereknek – a hangjuknak, a bátorságuknak, és az igazságért való
kiállásuknak – köszönhető a változás megvalósulása. Ez az Európai Unió története. Ez tesz minket,
európaiakat erőssé, és ezért nézünk bizakodva
a jövőbe.

Az előttünk álló nagy kihívásokra adott európai uniós
választ a demokratikus értékek, illetve a fenntartható
fejlődési célok határozzák meg, és az emberközpontú
gazdaság alapjaira épül. Az EU-ban évtizedek óta nem
volt ilyen erős a munkaerőpiac, mivel a Bizottság
segítséget nyújtott a tagállamoknak a munkavállalók
és a vállalkozások támogatásához a lezárások alatt.
A Next Generation EU révén pedig beruházunk az európai iparba, infrastruktúrákba és munkahelyteremtésbe. A csipekről szóló európai jogszabályra
irányuló javaslat például a félvezetők világszínvonalú
európai kutatási bázisára építve ösztönzi a csúcstechnológiás termelést. A Global Gateway – Európa új
globális beruházási stratégiája – világszerte hozzájárul a méltányos zöld és digitális átállás felgyorsításához.
Az elmúlt két és fél év megerősítette, hogy Európa
erejét az egysége adja, és ez az egység közös
demokratikus értékeinken alapul: az alapvető emberi
jogok melletti elkötelezettségünkön; a szabad és független sajtó védelmén; a jogállamiság fenntartásán;
valamint a nők és férfiak, a vidéken és a városokban
élők, a fiatalok és az idősek közötti egyenlőségen.
Európában identitásától függetlenül mindenki önmaga
lehet. A demokráciáért nap mint nap erőfeszítéseket
kell tenni és meg kell újítani azt – ehhez pedig arra
van szükség, hogy a polgárok képesek legyenek hallatni a hangjukat. A kreativitás és az energia e bőséges tartalékait aknázta ki az Európa jövőjéről szóló
konferencia, amely 2022. május 9-én ért véget, és
az volt a célja, hogy lehetővé tegye a polgárok
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1. A
 Z EURÓPAIAK KIÁLLNAK
UKRAJNA MELLETT,
A DEMOKRÁCIA ÉS A BÉKE
VÉDELMÉBEN
348 millió euró
összegű humanitárius segélyt nyújtott
Ukrajna számára,
hogy például élelmiszert, vizet, menedékhelyet és egészségügyi
ellátást biztosítsanak
a legkiszolgáltatottabbaknak.

HATALMAS SZOLIDARITÁS
UKRAJNÁVAL
Ukránok milliói kerestek menedéket az Európai Unióban, akiket Putyin bombái elszakítottak szeretteiktől
és hazájuktól. A háborús pusztítás megrendítő. Az
ukrán ellenállók bátorsága és a menekülteket befogadó uniós polgárok látványa azonban a történet
másik oldalát is megmutatja – és ez a reményről szól.
Ukrajna és az Európai Unió sohasem állt még
ennyire közel egymáshoz. Mindaddig menedéket
és támogatást nyújtunk az ukránoknak, amíg biztoságban vissza nem tudnak térni hazájukba független
és demokratikus országuk békés újjáépítése céljából.
Mert ők is az európai család részét képezik.

Az Ukrajna ellen 2022. február 24-én indított brutális
orosz támadás óta több mint 8,2 millió ukrán
állampolgár érkezett az EU-ba, főként nők, gyermekek és idősek. Az európai polgárok ukrán menekültek iránt tanúsított nagylelkű szolidaritása – különösen az Ukrajnával határos tagállamokban (Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia), de
Unió-szerte mindenütt – jól példázza az európai értékeket és nyitottságot. Az ukrán menekültek többsége –
több mint 5,24 millió – a lengyel határon át hagyta
el az országot, és a lengyel polgárok nyitott szívvel és
tárt ajtókkal fogadták őket, menedéket nyújtva számukra otthonaikban és városaikban.

Az európai uniós válasz első számú prioritása az ukrán
polgári lakosság védelme. A partnereinkkel a helyszínen együttműködve a Bizottság biztosítja a humanitárius segélyek célba juttatását és a szabad és
biztonságos evakuálást garantáló humanitárius folyosók nyitottságát. 2022 júniusáig az EU több mint

Varsóban a polgárok egy csoportja elindította
a „Pulawska 20” nevű boltot, hogy ingyen
élelmiszert, kozmetikai termékeket és ruhákat
gyűjtsenek és juttassak el az Ukrajnából
menekülőknek és a belső menekülteknek.
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Több mint 4 millió
ukrán

kért ideiglenes védelmet az
EU-ban.
Az Európai Bizottság 2022. március 2-án – az Európai
Unió történetében először – javaslatot tett az átmeneti védelemről szóló irányelv aktiválására. Ez azt
jelenti, hogy az ukrán menekültek azonnali és teljes
körű védelemben részesülnek az EU-ban, amely
a következőket foglalja magában:

Tartózkodási
engedély a védelem
teljes időtartamára

Kiril Szlavov, egy siketnéma bolgár
fiatal, aki Stockholmban nőtt fel,
a háború elől menekülő siketnéma
ukránoknak nyújt segítséget ahhoz,
hogy új életet kezdjenek Szófiában.
Nemzetközi jelnyelvre fordít nekik, és
segíti őket a munkakeresésben.

Munkavállalási jog

Szükség esetén
a szociális
juttatásokhoz vagy
a létfenntartáshoz
való hozzáférés
Bizonyos feltételek
mellett lehetőség
a családoknak
az újraegyesítésre

Egészségügyi
ellátás

Hozzáférés a banki
szolgáltatásokhoz,
például alapszintű
bankszámla
nyitása

A Bizottság gyors és szolidáris fellépéssel támogatást
nyújtott az uniós tagállamok erőfeszítéseihez. A CARE
(az Európában lévő menekültekre irányuló kohéziós
fellépés) révén a tagállamok az uniós kohéziós alapok
felhasználásával nyújthatnak szükséghelyzeti támogatást a menekülteknek. Emellett a világjárványra reagáló
válságkezelő eszköz, a REACT-EU 3,5 milliárd eurót
tett azonnal elérhetővé a tagállamok számára.

Megfelelő
szálláshelyhez vagy
lakhatáshoz való
hozzáférés

Az állami oktatási
rendszerhez való
hozzáférés az
18 év alattiak
számára
Jog ahhoz, hogy
a tartózkodási
engedély kiadása előtt
egy másik uniós
országba
költözzenek

A Bizottság 2022 júniusában elfogadta a FASTCARE-re
irányuló javaslatot, amely további 3,5 milliárd eurót
bocsátana a tagállamok rendelkezésére előfinanszírozási kifizetések formájában, előírva azt, hogy a kapcsolódó források legalább 30%-át a migrációs kihívások
kezelésére irányuló, a helyi hatóságok és a helyi közösségekben működő civil társadalmi szervezetek által
irányított műveletekre kell fordítani.
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felhívására válaszul
az Európai Bizottság és Kanada – a Global Citizen
érdekképviseleti csoporttal partnerségben – mozgósította a világ vezetőit, és 2022. március 26-án elindították a „Kiállás Ukrajna mellett” elnevezésű
globális adományozói kampányt. A kampány jóvoltából gyorsan sikerült összegyűjteni 9,1 milliárd euró az orosz invázió elől menekülők támogatására, amelyből 1 milliárd eurót a Bizottság, és
további egy milliót pedig az Európai Újjáépítési és
Fejlesztési Bank biztosított. Az EU és polgárai részéről
fennálló hatalmas szolidaritás mindaddig fenn fog
maradni, amíg az ukrán nép a támogatásunkra szorul.
Hiszen az ukránok nem csupán saját szabadságukért
küzdenek, hanem európai és demokratikus értékeinkért is.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus eddigi
legnagyobb szabású mozgósítása révén a 27 tagállam – valamint Észak-Macedónia, Norvégia és
Törökország – együttesen több mint 66 000 tonna
segélyt nyújtott Ukrajnának, többek között élelmiszert, elsősegélycsomagokat és védőruházatot, illetve
stratégiai felszereléseket, például mozgó kórházakat,
áramfejlesztőket és tűzoltóautókat, az uniós polgári
védelmi mechanizmus keretében rendelkezésre
bocsátott, összesen több mint 425 millió eurót kitevő
uniós támogatás felhasználásával. A rescEU keretében rendelkezésre álló uniós egészségügyi készletekből is kapott Ukrajna, például lélegeztetőgépeket,
infúziós pumpákat, betegmonitorokat, maszkokat és
köpenyeket, ultrahangos berendezéseket, oxigénkoncentrátorokat és sok más felszerelést. A művelet
nagyságrendjére való tekintettel az EU a szállítások
koordinálására logisztikai csomópontokat hozott létre
a szomszédos Lengyelországban, Romániában és
Szlovákiában. Uniós finanszírozással humanitárius
raktárakat és logisztikai műveleteket is kialakítottak
Ukrajnában.

SZANKCIÓK: EGYSÉGES
DEMOKRATIKUS FRONT
AZ ÖNKÉNYURALOMMAL
SZEMBEN
Azonnali válaszként arra, hogy Oroszország 2022.
február 21-én elismerte a két szakadár területet, az
úgynevezett donecki és luhanszki népköztársaságot,
majd február 24-én katonai támadást indított Ukrajna
ellen, az EU súlyos szankciókat vezetett be az
orosz gazdasággal, valamint a háborúban bűnrészes
szervezetekkel és személyekkel szemben. Az Európai
Unió nemzetközi partnereivel és a világszerte működő
vállalkozásokkal együtt gyors és határozott lépéseket
tett, hogy gazdaságilag elszigetelje Oroszországot, és
megállítsa Putyin háborús gépezetét. Ukrajna oldalán
állunk, a demokrácia oldalán az önkényuralommal
szemben; a jogállamiság oldalán az ököljoggal szemben; az igazságos és békés nemzetközi rend oldalán
az agresszióval és a zűrzavarral szemben.

2022. március 11-én indult az első egészségügyi evakuálási művelet (MEDEVAC). Azóta több mint 1000
olyan ukrajnai beteget szállítottak át az EU kórházaiba az uniós polgári védelmi mechanizmus segítségével, akiknek további kezelésre vagy sürgős orvosi
ellátásra volt szükségük. Az uniós rescEU flotta új
egészségügyi evakuálási repülőgéppel egészült
ki a sürgős egészségügyi ellátásra szoruló ukrán betegek szállításának elősegítése érdekében.
Ezzel egyidejűleg a Bizottság fokozta az ukrán és
orosz nyelvű közösségek tájékoztatására irányuló
erőfeszítéseit, különösen arra helyezve a hangsúlyt,
hogy információt nyújtson a menekülteknek az uniós
támogatásról. A Bizottság késlekedés nélkül külön
weboldalt hozott létre az Ukrajnával való szolidaritásról, és ez – most először – ukrán és orosz
nyelven is elérhető. Az ukrán és orosz nyelvű közönség
közvetlen elérése érdekében a Bizottság a Telegramhoz is csatlakozott. A Europe Direct kapcsolattartó
központok mintegy 10 000 kérdésre válaszoltak az
ukrajnai válsággal, valamint a menekültek és a belső
menekültek helyzetével kapcsolatban.

Oroszország lépései sértik az egyetemes értékeket és
a nemzetközi jogot, és ezt a nemzetközi közösség nem
nézheti tétlenül. 2022. március 2-án az Egyesült
Nemzetek elsöprő többséggel az Ukrajna elleni orosz
invázió elítélése mellett szavazott. A 193 tagállamból
141 a határozat mellett voksolt, 35 tartózkodott, és
csupán öt ország támogatta Oroszországot.
A háború kitörése óta az EU hat, példa nélküli
szankciócsomagot fogadott el azzal a céllal, hogy
a Kreml ne legyen képes finanszírozni a háborút, és
nyomás alá kerüljön az orosz rezsim. Ezek a szankciók
kiterjednek a pénzügyi, az energia- és a közlekedési
ágazatra, valamint érintik a kettős felhasználású
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termékek exportját, a vízumpolitikát, a Kreml háborús
propagandáját terjesztő dezinformációs csatornákat,
valamint a Putyin háborújával kapcsolatba hozható
orosz és belarusz személyeket és szervezeteket.
A nemzetközi humanitárius joggal összhangban az EU
szankciórendszerei humanitárius célból bevezetett
kivételeket is tartalmaznak.

a szankciók végrehajtásához. Szorosan együttműködik
az orosz elittel, a hozzá kötődő szereplőkkel és oligarchákkal foglalkozó, újonnan létrehozott nemzetközi
munkacsoporttal (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs – REPO), amelynek keretében az EU a G7-csoport
tagjaival (vagyis Kanadával, Franciaországgal, Németországgal, Olaszországgal, Japánnal, az Egyesült
Királysággal és az Egyesült Államokkal) valamint
Ausztráliával működik együtt. A Bizottság azt is javasolta, hogy nyilvánítsák uniós dimenziójú bűncselekménynek az uniós korlátozó intézkedések megsértését, valamint szigorítsák a vagyonvisszaszerzésre
és -elkobzásra vonatkozó szabályokat.

Ukrajna oldalán állunk,
a demokrácia oldalán az
önkényuralommal szemben.
Az uniós szankciók azért ilyen hatékonyak, mert végrehajtásukat összehangoltuk a hasonlóan gondolkodó
partnereinkel az egész világon. Több mint 40 ország
alkalmaz szankciókat Oroszországgal szemben, amelyek együttesen a világ bruttó hazai termékének közel
felét állítják elő. Köztük van Dél-Korea, az Egyesült
Államok, az Egyesült Királyság, Japán, Kanada, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Szingapúr, valamint a szomszédos és tagjelölt országok, különösen a Nyugat-Balkánon.

A Kereskedelmi Világszervezet keretével összhangban
a szankciók exporttilalmat vezettek be olyan
Oroszországba szánt termékekre vonatkozóan,
mint az acél, a sugárhajtómű-üzemanyag, a félvezetők, a vegyi anyagok és az orosz ipari bázis számára
alapvetően fontos egyéb áruk. Ezzel egyidejűleg
Oroszország és az orosz oligarchák bevételeinek csökkentése érdekében importtilalmat vezettünk be
a fától a cementig, a tengeri eredetű élelmiszerektől
(kaviár) a szeszes italokig (vodka) kiterjedően számos
termékre – mindez a háború előtt Oroszországból
importált termékek több mint felét jelenti.

A szankciók megakadályozzák Oroszországot abban,
hogy a globális tőkepiacokon pénzhez jusson, valamint
fokozatosan gyengítik ipari bázisát, különösen katonai-ipari komplexumát. A legfontosabb orosz bankokat kizárták a SWIFT-rendszerből, a világ vezető
pénzügyi üzenetküldő rendszeréből, ideértve Oroszország legnagyobb bankját, a Sberbankot is, amivel
lényegében elszigetelték Oroszországot a globális
pénzügyi piacoktól. Az EU Oroszország unióbeli devizatartalékait is blokkolta.
Már a háború első három hónapja alatt 12,5 milliárd euró értékben fagyasztottak be az uniós
államok vagyoni eszközöket, például pénzügyi
tranzakciókat, ingatlanokat, műalkotásokat, autókat
és jachtokat. Mindez az Orosz Központi Bank európai
tartalékainak blokkolásán felül értendő. Az Ukrajna
területi integritását, szuverenitását és függetlenségét
sértő tetteik miatt összesen 1 212 egyénnel és 108
szervezettel szemben rendelték el eddig a vagyoni
eszközök befagyasztását és az utazási tilalmat.
E szankciók végrehajtása érdekében a Bizottság az
uniós tagállamok, az Europol és az Eurojust bevonásával haladéktalanul létrehozta a vagyoni eszközök befagyasztásával és lefoglalásával foglalkozó „Freeze and Seize” munkacsoportot. A munkacsoport információkat és tapasztalatokat cserél
a tagállamok között, és iránymutatást nyújt
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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság
elnöke részt vesz a G7-ek Schloss
Elmauban (Németország) tartott ülésén.

Az orosz katonai-ipari komplexum érzékeny ágazatainak megcélzása érdekében a kettős felhasználású
termékek exportellenőrzése is jóval szigorúbbá vált,
ami korlátozza Oroszország hozzáférését a biztonsága és védelme szempontjából kulcsfontosságú fejlett technológiákhoz, például a drónokhoz
és szoftvereikhez, a titkosítási eszközök szoftvereihez,
valamint a félvezetőkhöz és a fejlett elektronikához.
A szankciók visszavetik Oroszország technológiai
képességeit és gazdaságának modernizációs lehetőségeit.

AZ UNIÓ HELYZETE 2022-BEN
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Ahhoz, hogy a szankciók hatékonyak legyenek, az
EU-nak le kellett zárnia az Oroszországból induló
és oda irányuló szállítási útvonalakat. E tekintetben két kulcsfontosságú mozzanat volt az uniós légtér
lezárása valamennyi orosz tulajdonban lévő, orosz
lajstromozású vagy orosz ellenőrzés alatt álló légi
jármű előtt, valamint a légiközlekedési ágazatban
és az űriparban használt termékekre, szolgáltatásokra és technológiákra vonatkozóan elrendelt exporttilalom. Oroszország jelenlegi kereskedelmi légi flottájának háromnegyedét az Európai Unióban, az Egyesült
Államokban és Kanadában gyártott gépek teszik ki.
A szankciók az EU-ban működő orosz és belarusz teherfuvarozók teljes körére is kiterjednek, valamint beutazási tilalom vonatkozik Oroszország teljes kereskedelmi
flottájára. Egyes alapvető árukra – például a mezőgazdasági termékekre és a humanitárius segélyekre –
azonban alkalmazandók bizonyos mentességek.

• Tilos a kőolajfinomítási ágazattal kapcsolatos
árukat és technológiákat exportálni Oroszországba. Ezáltal az EU megakadályozza, hogy
Oroszország fejleszteni tudja kőolaj-finomítóit.
• Annak megtiltása az uniós vállalatok számára,
hogy biztosítást és más pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsanak bármilyen olyan hajó számára,
amely orosz olajtermékeket szállít. Ez erősen
korlátozni fogja Oroszországot abban, hogy
képes legyen olajtermékeket exportálni
a világ különböző országaiba.
• Az orosz energiaágazatba irányuló új beruházások leállítása.
• Az orosz szénbehozatal minden formájára
kiterjedő tilalom. Ez a teljes orosz szénkivitel
egynegyedét érinti, és Oroszország számára
évente mintegy 8 milliárd euró bevételkiesést
jelent.

Belarusz támogatja Ukrajna megszállását azáltal,
hogy lehetővé teszi az orosz katonai erők számára,
hogy műveleteiket Belarusz területéről indítsák. Ezért
az EU a Belarusszal szembeni szankcióit is szigorította. 2020 októbere óta az EU fokozatosan
korlátozó intézkedéseket vezetett be Belarusszal
szemben arra reagálva, hogy a belarusz hatóságok
elfogadhatatlan erőszakot alkalmaztak békés tüntetőkkel szemben, valamint 2021-ben az EU határain
eszközként használták a migránsokat. A Belarusz
elleni gazdasági szankciók jelenleg az EU-ba irányuló
teljes belarusz export közel 70%-át lefedik, és három
belarusz bankot is kizárnak a SWIFT-ből. Ugyanakkor
az EU továbbra is támogatja a belarusz népet: 2020
nyara óta közel 65 millió eurós segélyt biztosított,
többek között a civil társadalomnak és az állami
elnyomás áldozatainak nyújtott szükséghelyzeti
támogatás formájában.

Ezenfelül a Bizottság meghatározza az orosz fosszilis
tüzelőanyagtól – ezen belül az orosz gáztól – való
uniós függés felszámolásához vezető pályát, és ösztönzi ezt a folyamatot, Európa zöld átállásának felgyorsításával együtt.

ENERGIABIZTONSÁG ÉS
A ZÖLD ÁTÁLLÁS
2022. május 18-án az Európai Bizottság előterjesztette a REPowerEU-t, azaz az orosz fosszilis
tüzelőanyagoktól való függés felszámolására
irányuló korszakalkotó uniós tervet, amely
a megújuló energia bevezetésének felgyorsítását, az
energiamegtakarítás fokozását, valamint az energiaellátás diverzifikálását irányozza elő. A REPowerEU
egy olyan átfogó és részletes terv, amelynek célja,

A háborúra fordítható orosz források jelentős részét
az energiaexportból származó bevételek biztosítják.
Oroszország bevételeinek csökkentése érdekében az
EU szankciókat vetett ki az orosz energiaágazatra, amelyek a következőket foglalják magukban:
• Importtilalom a tengeren szállított orosz nyersolajra és kőolajtermékekre. A tilalom az Oroszországból származó jelenlegi európai olajimport 90%-ára terjed ki.

AZ EURÓPAIAK

85%-A
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véli úgy, hogy az Európai Uniónak
a lehető leghamarabb csökkentenie
kell az orosz fosszilis
tüzelőanyagoktól való függését.
A REPowerEU terv jelenti
az uniós választ.
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A megújuló energia szerepének ugrásszerű növelése és elterjedésének felgyorsítása indul meg
a villamosenergia-termelés, az ipar, az épületek és
a közlekedés terén. A Bizottság az európai zöld megállapodás megújuló energiaforrásokra vonatkozó,
2030-ra kitűzött kiemelt céljának 40%-ról 45%-ra
emelését javasolta. A REPowerEU a következő új ambiciózus kezdeményezéseket készíti elő:

hogy megfizethető energiát tegyen elérhetővé az
EU-ban élő emberek számára, valamint biztosítsa
Európa energiabiztonságát és a fenntarthatóságot
bolygónk számára. A REPowerEU-t teljes mértékben
támogatja a tagállamok vezetői által március 11-én
aláírt versailles-i nyilatkozat. Az uniós polgárok mintegy 85%-a véli úgy, hogy az Európai Uniónak a lehető
leghamarabb csökkentenie kell az orosz fosszilis
tüzelőanyagoktól való függését. A REPowerEU terv
jelenti az uniós választ.

Célzott uniós napenergia-stratégia,
amelynek célja, hogy 2025-re
megkétszerezze a fotovoltaikus
napenergia-kapacitást és 2030-ra
600 gigawatt kapacitás álljon
rendelkezésre;

Konkrét intézkedések
a nagy megújulóenergiaprojektek engedélyezési
eljárásának
felgyorsítására;

A napelemes tetőkre
vonatkozó kezdeményezés
egy olyan fokozatosan
bevezetendő jogi
kötelezettséggel,
amelynek értelmében az
új épületekre
szolárpaneleket kell
telepíteni, függetlenül
attól, hogy középületekről,
kereskedelmi célú
épületekről vagy
lakóépületekről van-e szó;

A hőszivattyúk
telepítési arányának
megkétszerezése;

A biometán termelésének
2030-ig 35 milliárd
köbméterre történő
növelése.
A megújuló hidrogén termelésére
vonatkozó célérték megkettőzése
– 2030-ra 10 millió tonna hazai
termelés és 10 millió tonna import;
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Az EURÓPAI ZÖLD MEGÁLLAPODÁS
értelmében 2030-ra megvalósítandó
kötelező energiahatékonysági célkitűzés
9% RÓL 13% RA VALÓ EMELÉSE.

A REPowerEU támogatást nyújt a világ egyik legnagyobb tengeri szélerőműparkjának kialakításához az Északi-tengeren. A szélerőműpark hamarosan
több mint 50 millió otthon, azaz az összes uniós háztartás mintegy egynegyedének éves energiafogyasztását fogja fedezni. A megújulóenergia-projektekre és
a kapcsolódó infrastruktúrára vonatkozó engedélyezési eljárások felgyorsítására irányuló bizottsági jogalkotási javaslat lehetővé fogja tenni a megújuló forrásokból származó energia gyorsabb elterjedését
Európa-szerte. A szél- vagy napenergiával, hidroelektromossággal vagy biomasszából előállított minden
egyes kilowattórányi villamos energia csökkenti az
orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünket
és egy lépéssel közelebb juttatja Európát a klímasemleges jövőhöz.

9%-RÓL
13%-RA

épületszigetelésre, berendezésekre és termékekre
vonatkozó kedvezményes héakulcsokat. Annak érdekében, hogy az EU felkészüljön az előttünk álló télre
és kellőképpen ellenállóvá váljon, a Bizottság gáztárolási minimumkötelezettséget írt elő a tagállamok
számára, amelynek értelmében 2022. november 1-jéig
80%-os feltöltöttségi szintet kell biztosítaniuk.

A Bizottság segítséget
nyújt a tagállamoknak
a villamosenergiaárak megfékezéséhez
és a fogyasztók
védelméhez.

Válaszul arra, hogy Oroszország fegyverként használja
a gázszállítást, a Bizottság javaslatot tett egy új jogalkotási eszközre, valamint a „Gázmegtakarítás
a téli ellátásbiztonságért” elnevezésű tervre is.
A Tanács által 2022. augusztus 5-én elfogadott eszköz segítséget nyújt ahhoz, hogy az EU – a jövő tavaszig tartó időszakban 15%-kal csökkentve gázfogyasztását – képes legyen átvészelni azt, ha Oroszország teljesen leállítja a gázszállítást. A polgárokra
és a gazdaságra gyakorolt hatás korlátozása érdekében a terv a gázfelhasználás összehangolt csökkentésére vonatkozó útmutatást is tartalmaz.

Az energiaárak növekedésére a megújuló energiaforrások jelentik a legjobb megoldást.
A hagyományos, nagy szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások – a szén, az olaj és a gáz – egyre drágábbak, míg a megújuló energia költségei évek óta folyamatosan csökkennek. A globális energiaárak 2021
nyara óta emelkednek, és ezt a folyamatot jelentősen
súlyosbította Oroszország Ukrajna elleni agresszív
háborúja. Azonnali lépésként a Bizottság segítséget
nyújt a tagállamoknak a villamosenergia-árak megfékezéséhez és a fogyasztók védelméhez is. Az „Irány
az 55%!” energiaügyi és éghajlatváltozási intézkedéscsomag részeként a Bizottság javaslatot terjesztett
elő a Szociális Klímaalap létrehozására, amelynek
célja a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások,
kis- és középvállalkozások és közlekedők támogatása.

Az EU felvette a kapcsolatot nemzetközi partnereivel
az energiaellátás diverzifikálása érdekében, és rekordmennyiségű LNG-behozatalt biztosított, illetve
fokozta a csővezetékes gázszállítást. A Bizottság
együttműködik Norvégiával, az Egyesült Királysággal
és az Egyesült Államokkal, továbbá Angolával, Azerbajdzsánnal, Egyiptommal, Izraellel, Nigériával és
Dél-Koreával is. Von der Leyen elnök és Joe Biden
amerikai elnök megállapodása az orosz földgáz
tavaly 155 milliárd köbmétert kitevő uniós behozatala
mintegy egyharmadának kiváltását teszi lehetővé. Az
EU a cseppfolyósított földgáz most épülő új infrastruktúrája révén kívánja biztosítani az energiaellátás biztonságát és a szolidaritást valamennyi tagállam számára, és ez az infrastruktúra képezi majd a jövő
zöldhidrogén-folyosóinak alapját.

A Bizottság emellett a hosszú távú energiahatékonyság javítására irányuló lépéseket is javasolt, többek
között az európai zöld megállapodás értelmében
2030-ra megvalósítandó kötelező energiahatékonysági célkitűzés 9%-ról 13%-ra emelését. A Bizottság
ösztönzi a tagállamokat, hogy energiamegtakarítást
ösztönző adóügyi intézkedéseket alkalmazzanak, például az energiahatékony fűtési rendszerekre,

Az újonnan létrehozott, regionális munkacsoportok
által támogatott uniós energiaügyi platform lehetővé fogja tenni a gáz, a cseppfolyósított földgáz és
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a hidrogén önkéntes közös beszerzését a kereslet
összevonása, az infrastruktúra használatának optimalizálása és a beszállítók elérésének koordinálása
révén. A közös oltóanyag-beszerzési program sikerét
követve a Bizottság közös beszerzési mechanizmust
dolgoz ki, amely a részt vevő tagállamok nevében
kötne szerződést a gázbeszerzésekről. Az EU kétoldalú
kereskedelmi menetrendünk keretében globális szinten folytatja az együttműködést hasonló gondolkodású partnereivel annak érdekében, hogy segítsen
biztosítani a jövőbeli energiabiztonságunk és gazdasági biztonságunk szempontjából meghatározó energia és nyersanyagok szállítását.

kritikus technológiákat, valamint integráltabbá és versenyképesebbé kell tenni az európai védelmi piacot.
2022. március 21-én az Európai Tanács hivatalosan
jóváhagyta a stratégiai iránytűt, amely 2030-ig
ambiciózus cselekvési tervet határoz meg az EU számára. Ez különösen fontos most, hogy Európában újra
háborús helyzet alakult ki.
A 2022. májusi versailles-i csúcstalálkozóra reagálva
a Bizottság és Josep Borrell, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elemzést nyújtott be
a védelmi beruházások terén mutatkozó hiányosságokról. Rövid időn belül közös védelmi közbeszerzési munkacsoport jött létre a tagállamokkal
való együttműködés céljából. A munkacsoport megállapításai alapján gyorsított elfogadás céljából egy
rövid távú uniós eszköz került előterjesztésre
a védelmi ipari képességek közös beszerzés révén
történő megszilárdítására. Ez az eszköz támogatást
nyújt a tagállamoknak ahhoz, hogy a legsürgetőbb és
legkritikusabb hiányosságokat együttműködés keretében szüntessék meg. Szintén 2022 májusában
jelentették be az uniós védelmi innovációs programot,
amelynek célja, hogy összesen 2 milliárd euró
összegű, védelmi innovációs célú beruházást generáljon.

A REPowerEU-hoz közel 300 milliárd euró
összegű pénzügyi támogatás áll rendelkezésre,
beleértve a tagállamok számára a Next Generation
EU – Európa történelmi jelentőségű helyreállítási
alapja – révén elérhető, 225 milliárd eurót kitevő hiteleket is. A Bizottság azt is javasolta, hogy a tagállami
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek egészüljenek
ki egy külön REPowerEU-fejezettel, hogy a világjárvánnyal kapcsolatban létrehozott helyreállítási alapok
jobban igazodjanak az EU orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függésének végérvényes megszüntetésére
irányuló célkitűzéshez. A REPowerEU egy olyan átfogó
és részletes terv, amelynek célja, hogy megfizethető
energiát tegyen elérhetővé az EU-ban élő emberek
számára, valamint biztosítsa Európa energiabiztonságát és a fenntarthatóságot bolygónk számára.

Az Európai Unió minden tőle telhetőt megtesz annak
érdekében, hogy védelmet nyújtson az ukrán népnek
az orosz agresszorral szembeni ellenállásuk során,
valamint segítse őket abban, hogy megvalósítsák
a demokratikus, független és békés Ukrajna megteremtésére irányuló álmukat. Ez az oka annak, hogy
az EU – történelme során most először – katonai
felszerelést szállít és biztonsági infrastruktúrát
biztosít egy támadásnak kitett nem uniós ország számára. A főképviselő kezdeményezésére az Európai
Unió Tanácsa 2022. március 28-án támogatási intézkedéseket fogadott el az Európai Békekeret

AZ EURÓPAI
VÉDELEMPOPLITIKA ÉS A NATO
Az EU egyre jelentősebb biztonságszolgáltatóvá válik,
hogy gondoskodjon az uniós polgárok védelméről,
valamint hozzájáruljon a nemzetközi békéhez és biztonsághoz a szomszédságunkban és az egész világon.
2022. március 11-én a versailles-i nyilatkozattal
az uniós vezetők egyértelmű iránymutatást nyújtottak
arról, hogyan kell fokozni Európa biztonságát: növelni
kell a beruházásokat, ki kell aknázni az innovatív és

Nágya Dobrianszka Kijevből Corkba költözött,
miután egy ír család felajánlotta, hogy
elszállásolja őt és családját. Nágya dokumentálja
az orosz katonai erők által elkövetett emberi jogi
jogsértéseket és háborús bűncselekményeket.
Emellett ír fuvolán játszik és ír népdalokat énekel.
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Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és
Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke.
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Oroszország Ukrajna elleni inváziója és annak az európai és globális biztonsági rendre gyakorolt hosszú távú
hatásai minden eddiginél közelebb hozták az EU-t és
a NATO-t (az Észak-atlanti Szerződés Szervezetét).
A NATO a világ legerősebb katonai szövetsége, és
kizárólag védelmi szövetség. Az EU és a NATO
együttműködése az európai stabilitás és biztonság
alapvető pillére. Az EU és a NATO az Ukrajna elleni
orosz invázióval szembesülve erős transzatlanti egységről tett tanúbizonyságot. Sőt, Oroszország Ukrajnával szemben provokáció nélkül indított háborújára
reagálva 2022. május 18-án további két uniós tagállam, Finnország és Svédország nyújtott be csatlakozási kérelmet a NATO-hoz, feladva régóta
fennálló katonai el nem köteleződésüket.

FELLÉPÉS A HÁBORÚS
BŰNCSELEKMÉNYEKKEL,
AZ ÉLELMISZER-ELLÁTÁS
BIZONYTALANSÁGÁVAL ÉS
A PROPAGANDÁVAL SZEMBEN
Az EU az ukrán kormánnyal együtt kivizsgálja az orosz
katonaság által elkövetett háborús bűncselekményekre vonatkozó állításokat. A megbékélés alapja az
igazságszolgáltatás, és a bűncselekmények elkövetői
ellen büntetőeljárás fog indulni. Ahogy az orosz csapatok visszavonultak Kijev környékéről, beszámolók
kezdtek megjelenni az elkövetett atrocitásokról. Az
ukrán főügyészi hivatal, 13 uniós tagállam és a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészi hivatala vizsgálatokat indított az orosz hadsereg által Ukrajnában esetlegesen elkövetett háborús bűncselekmények és
emberiesség elleni bűncselekmények ügyében.

A NATO a világ legerősebb
katonai szövetsége, és
kizárólag védelmi
szövetség.
Ursula von der Leyen, az Európai
Bizottság elnöke és Volodimir
Zelenszkij ukrán elnök.

A 2022. március 25-én létrehozott közös nyomozócsoport – az Eurojust támogatásával – az alapvető
nemzetközi bűncselekményekkel kapcsolatos, a részt
vevő államokban és a Nemzetközi Büntetőbíróság
előtt indított határokon átnyúló nyomozások, illetve
büntetőeljárások koordinálásának elősegítésére törekszik. A csoport észt, lett, litván, lengyel, szlovák és
ukrán nyomozókból és ügyészekből áll. Április 25-én
a Nemzetközi Büntetőbíróság úgy határozott, hogy
csatlakozik a közös nyomozócsoporthoz.
Az ukrajnai háború az egész világot érintő következményekkel is jár, különösen a legkiszolgáltatottabbakra nézve. Putyin háborúja súlyos veszélybe
sodorta a világ élelmezésbiztonságát. Az élelmiszerek – különösen a gabona és az olajos magvak –
kivitelét rendkívüli módon megnehezítette az ukrajnai
fekete-tengeri kikötők orosz haditengerészeti blokádja. Az EU a 2022. május 12-én bejelentett szolidaritási folyosók biztosításával segítséget nyújt Ukrajnának a jelenleg az országban tárolt és a később
betakarított mezőgazdasági termékek közúti, vasúti
vagy belvízi úton történő kiviteléhez, valamint a szükséges mezőgazdasági inputanyagok – például vetőmag, műtrágya, takarmány – behozatalához. 2022
augusztusáig az uniós szolidaritási folyosók több
mint tízmillió tonna ukrán gabona exportját tették lehetővé, ami az orosz blokád miatt az ukrán
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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Josep
Borrell, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője lerója
tiszteletét az Ukrajna elleni orosz agresszió áldozatai előtt.

keretében, hogy felszereléseket és készleteket biztosítson az ukrán fegyveres erők számára. Az Európai
Békekeret révén az ukrán fegyveres erők számára
eddig biztosított támogatás teljes összege jelenleg
2,5 milliárd eurót tesz ki.

AZ UNIÓ HELYZETE 2022-BEN
EREDMÉNYEINK

kikötőkben rekedt gabona közel felét jelenti. Az uniós
szankciók egyike sem irányul Oroszország mezőgazdasági ágazatára, kifejezetten amiatt, hogy garantálható legyen az élelmezésbiztonság egyes, a világ
legsérülékenyebb helyzetűek közé tartozó országában.
Az EU és tagállamai együtt a világon a legtöbb
humanitárius segélyt és fejlesztési támogatást
nyújtják, többek között az élelmezésbiztonság területén. Az „Európa együtt” átfogó válaszintézkedéseket
kezdeményezett a globális élelmiszer-ellátás bizonytalanságának kezelése érdekében, amelyek rövid távú
sürgősségi élelmezési segélyt és megélhetési segítséget, valamint a partnerországok élelmiszerrendszereinek rezilienciáját és fenntarthatóságát megerősítő
középtávú támogatást is magukban foglalnak.

A Kreml dezinformációs és információmanipulációs kampányaival szembeni fellépés érdekében
az EU 2022. március 2-án úgy határozott, hogy mindaddig felfüggeszti a Szputnyik és a Russia Today
állami tulajdonú médiaorgánumok műsorszolgáltatási
tevékenységeit az EU-ban, amíg véget nem ér az
Ukrajna elleni agresszió. 2022. június 3-án további
három orosz állami médiaorgánum – a Rossiya RTR/
RTR Planeta, a Rossiya 24/Russia 24 és a TV Centre
International – műsorszolgáltatási tevékenységét is
felfüggesztette. Ezek az orgánumok az ukrán és az
uniós médiaközönséget megcélzó legfontosabb
Kreml-párti dezinformációs csatornák közé tartoznak,
amelyek az Ukrajna elleni orosz agressziót támogató
dezinformációt és propagandát terjesztenek.

E válaszintézkedések részeként az EU 600 millió euró
összegű kiegészítő finanszírozást mozgósított a leginkább érintett afrikai, karibi és csendes-óceáni államok számára. Az EU továbbá egy olyan élelmezési és
rezilienciaépítési eszközt is kezdeményezett, amely
225 millió eurós összegben fog támogatást nyújtani
Észak-Afrika és a Közel-Kelet számára. Mindezt
együttvéve a világ országaiban az élelmezésbiztonság
előmozdítására szánt uniós támogatás összege eléri
a 7,7 milliárd eurót a 2024-ig tartó időszakban. Az
uniós támogatás a „senkit nem hagyunk hátra” elv
érvényesítésével a humanitárius, fejlesztési és békeépítéssel foglalkozó szereplőkkel való együttműködés
révén biztosítja az európai zöld megállapodással összhangban álló, igazságos és inkluzív átmenetet.

A Bizottság világszerte együttműködik az ágazattal
és a közösségi médiával is a dezinformációval és
a Kreml propagandájával szembeni küzdelem érdekében. 2022 júniusában 34 aláíró – többek között
platformok és technológiai vállalatok, például a Facebook, a Google, a Twitter, a Microsoft, a Mozilla és
a TikTok, valamint civil társadalmi szervezetek – aláírta a dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex új, megerősített változatát. Egy olyan
önkéntes önszabályozási keretről van szó, amely
a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabállyal összhangban kiadott bizottsági iránymutatásra épül.
A széles körben úttörő jelentőségű keretként elismert
kódex kiterjedt és pontosan meghatározott kötelezettségvállalásokat fogalmaz meg a dezinformáció
elleni küzdelem érdekében, és újabb fontos lépést
jelent az átláthatóbb, biztonságosabb és megbízhatóbb online környezet megvalósítása felé.

UKRAJNA EURÓPAI JÖVŐJE
Mikola Karitonov, Dnyipro ökológiai
gazdálkodási és környezetvédelemi
központjának vezetője Katalóniában,
Spanyolországban folytatja
a műtrágyákkal kapcsolatos
kutatásait, hogy így segítse Ukrajna
újjáépítését.

2022. április 8-án megható pillanatra került sor
Ukrajna Európai Unió felé vezető útja során. Ursula
von der Leyen elnök átadta Zelenszkij elnöknek azt
a kérdőívet, amelynek célja, hogy információkat gyűjtsön Ukrajna uniós tagjelölt státuszra való felkészültségéről. Tíz nappal később az ukrán hatóságok hivatalosan benyújtották a kitöltött kérdőívet. A társulási

15

AZ UNIÓ HELYZETE 2022-BEN
EREDMÉNYEINK

megállapodás révén Ukrajna már most is szorosan
igazodik az EU-hoz, és most a szabályozási és politikai közelítés folyamata – az összes érdemeken alapuló
feltétel tiszteletben tartása mellett – a lehető legnagyobb mértékben felgyorsul. Az Európai Bizottság
2022. június 17-én kedvező véleményt adott ki arról,
hogy Moldova mellett Ukrajna is uniós tagjelölt státuszt kapjon, és ezt az Európai Tanács 2022. június
23-án egyhangúlag megerősítette. Az Európai Tanács
ezenkívül elismerte Grúzia európai perspektíváját is.
Kijelentette, hogy készen áll arra, hogy Grúzia tagjelölti státuszt kapjon, amint az ország kezeli a tagsági
kérelméről szóló bizottsági véleményben meghatározott prioritásokat.

A háború első napjaiban a szolidaritás és a találékonyság rendkívüli megnyilvánulásaként 2022. március 16-án sikeresen megvalósult Moldova és
Ukrajna villamosenergia-hálózatának összehangolása a kontinentális európai villamosenergia-hálózattal. Ez segítette Ukrajnát abban, hogy stabil maradjon villamosenergia-rendszere, és képes legyen gondoskodni a lakások fűtéséről és a világításról ezekben
a sötét időkben. Egyben mérföldkövet jelent az EU és
Ukrajna közötti kapcsolatok szempontjából is, és
immár szó szerint összekapcsolja Ukrajnát az EU-val.
Az Ukrajna elleni orosz invázió azonban kihatott az
EU egészének gazdaságára is. Ezzel összefüggésben
a Bizottság 2022 márciusában elfogadta az állami
támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkeretet,
amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az
állami támogatási szabályok keretében előirányzott
rugalmasságot az egységes piac egyenlő versenyfeltételeinek védelme mellett kihasználják a gazdaság
támogatására az orosz invázióval összefüggésben. A Bizottság eddig 89 gazdaságtámogatási határozatot fogadott el a jelenlegi geopolitikai válsággal
összefüggésben, amelynek teljes jóváhagyott összege
a becslések szerint megközelíti a 430 milliárd eurót.
A Bizottság 2022. július 20-án elfogadta az ideiglenes
válságkeret módosítását. A módosítások új támogatási kategóriákat tartalmaznak a fosszilis tüzelőanyagoktól való függetlenedésre irányuló tagállami erőfeszítések támogatása érdekében.

Az ukrán kormánynak nyújtott közvetlen uniós támogatás hosszú múltra tekint vissza, és ennek során az
EU, a tagállamok és az európai pénzügyi intézmények
szorosan együttműködnek egymással. A háború kezdete óta az EU jelentősen fokozta a támogatását, és
makroszintű pénzügyi támogatás, költségvetés-támogatás, sürgősségi segély, válságreagálás, humanitárius segítségnyújtás és az Európai Békekeretből származó katonai segítség formájában 9,5 milliárd eurót
mozgósított Ukrajna általános gazdasági, társadalmi és pénzügyi rezilienciájának megerősítésére. Márciustól augusztus elejéig már összesen
2,2 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatás
és 120 millió eurós költségvetés-támogatás folyósítására került sor. Ezenkívül április 27-én a Bizottság
azt javasolta, hogy legalább egy évre függesszék fel
az EU-ba irányuló ukrán export egészére vonatkozó
összes fennmaradó behozatali vámot.

A Bizottság 2022. június
17-én kedvező véleményt
adott ki Ukrajna uniós
tagjelölt státuszának
megadásáról.
Észtországban Johanna-Maria
Lehtme megalapította a „Slava
Ukraini” nevű szervezetet, amely
több mint 60, egészségügyi
felszerelésekkel és egyéb életmentő
segéllyel megrakodott mentőautót
szállított Ukrajnába.
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Az ukrán kormánnyal karöltve a Bizottság már
a jövőre, az európai értékeken alapuló, szabad és
virágzó Ukrajna újjáépítésére készül. A szolidaritás
szellemében a Bizottság 2022. május 18-án ambiciózus jövőképet terjesztett elő Ukrajna rövid távú megsegítésére és hosszú távú újjáépítésére vonatkozóan,
annak tudatában, hogy a háborút követően jelentős
globális pénzügyi erőfeszítésre lesz szükség az ország
újjáépítéséhez. Ukrajna azonnali szükségleteinek
kielégítése érdekében a Bizottság szeptember 7-én
további 5 milliárd euró összegű makroszintű pénzügyi támogatási műveletre tett javaslatot. Ez
a Bizottság által május 18-án javasolt, 9 milliárd eurót
elérő értékű rendkívüli csomag második része.

Az ország középtávú jövőjét tekintve az ukrán kormány
és a Bizottság javaslatot tett az Ukrajna újjáépítését célzó platform létrehozására, amely a „Rebuild
Ukraine” újjáépítési terv végrehajtása során
a nemzetközi partnerek és pénzügyi intézmények
közötti szervezési és koordinálási feladatokat végezné.
A terv egyértelmű európai utat határoz meg Ukrajna
számára, széles körű reformok és korrupcióellenes
intézkedések végrehajtásához kötve az újjáépítéshez
nyújtott uniós támogatást.
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2. A
 VILÁGJÁRVÁNY LEKÜZDÉSE
SZOLIDARITÁSSAL ÉS
TUDOMÁNNYAL
ÚTTÖRŐ SZEREP
A BIZTONSÁGOS ÉS
HATÉKONY OLTÓANYAGOK ÉS
KEZELÉSEK TERÉN

Az EU felnőtt
lakosságának
83,4%-a kapta meg
a Covid19 elleni alapoltást
(egy vagy két dózissal)

A koronavírus-járvány milliók életét forgatta fel Európában és világszerte. A válsághelyzet olyan nagyságrendű volt, hogy csak uniós szinten tudtuk megadni
rá azt a választ, amire polgárainknak szüksége volt.
Ekkor jött el Európa cselekvésének ideje, ami az
Európai Unió számára is a megmérettetés pillanata
volt.

83,4

A világjárvány első napjaitól kezdve az Európai Bizottság három fronton lépett fel. Először is azon dolgoztunk, hogy megfékezzük a koronavírus terjedését,
és a lehető legtöbb embert megvédjük védőoltásokkal.
Másodszor, példátlan helyreállítási tervvel, beruházásokkal és reformokkal reagáltunk a gazdasági sokkra.
Harmadszor, folytattuk a zöld és digitális átállást,
mivel a világjárvány csak felgyorsította a változás
szükségességét. Ma biztosan állíthatjuk, hogy az EU
kompetenciával, körültekintéssel és egységben reagált
a Covid19 jelentette kihívásra.
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A Covid19 elleni oltóanyag első szállítmánya
megérkezik Abidjanba (Elefántcsontpart).
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2021 októberében a Bizottság 10 Covid19 elleni
potenciális terápiás készítményből álló portfóliót
hozott létre, miután a klinikai fejlesztés késői fázisában tartó 82 potenciális terápiás készítményt értékelt,
figyelembe véve, hogy különböző típusú készítményekre van szükség a különböző betegcsoportok esetében, valamint a betegség különböző stádiumaiban
és különböző súlyosságú eseteinél. 2022 májusáig
nyolc Covid19 elleni terápiás készítményt engedélyeztek. A Bizottság a Covid19 elleni gyógyszerekre
vonatkozóan is számos közös közbeszerzési szerződést kötött a gyártókkal annak érdekében, hogy megkönnyítse a tagállamok hozzáférését a Covid19 elleni
terápiás készítményekhez.

Az uniós oltóanyag-stratégiának köszönhetően
több mint 1,7 milliárd adag Covid19 elleni oltóanyag
érkezett Európába. Az EU felnőtt lakosságának óriási többsége, 83,4%-a kapta meg az alapoltást (egy
vagy két dózissal) a betegség ellen, 62%-uk pedig
további emlékeztető adagot is kapott, és több ezer
emberéletet sikerült megmenteni.
A koronavírus-járvány korai szakaszában a Bizottság
a tagállamok nevében előzetes beszerzési megállapodásokat kötött az egyes oltóanyaggyártókkal.
A meghatározott számú oltóanyag adott időszakon
belüli és adott áron történő megvásárlásához való jog
fejében a Bizottság az oltóanyaggyártókat terhelő
kezdeti költségek egy részét a 2,7 milliárd euró
összegű Szükséghelyzeti Támogatási Eszközből
finanszírozta. Ezzel a Bizottság hozzájárult a biztonságos és hatékony oltóanyagok rekordidő alatt történő
kifejlesztéséhez és gyártásához. Ennek az előrelátásnak köszönhető, hogy Európa mára az elmúlt száz év
legsúlyosabb világjárványát megszelidítette.

GLOBÁLIS VEZETŐ SZEREP AZ
OLTÓANYAG-SZOLIDARITÁS
TERÉN
A Bizottság a koronavírus-járvány első napjától kezdve
elkötelezte magát a világjárvány elleni küzdelem terén
folytatott nemzetközi együttműködés mellett. Úgy
döntöttünk, hogy nemcsak Európán belül, hanem
a világ többi részével is szolidaritást vállalunk. Az EU
a világ legnagyobb beszállítója a Covid19 elleni oltóanyagok terén, és az egyik legfőbb adományozó a fejlődő országok számára kialakított COVAX (a
Covid19-oltóanyagokhoz való globális hozzáférést
biztosító eszköz) keretén belül. 2020 novembere és
2022 júliusa között az EU több mint 2,4 milliárd
adag Covid19 elleni oltóanyagot exportált
összesen 168 országba, amelyből 478 millió adagot
adományoztak a rászoruló országoknak, különösen
Afrika-szerte, főként a COVAX-on keresztül.

2020 óta hat Covid19 elleni oltóanyag engedélyezésére került sor, miután azok megfeleltek a világ legszigorúbb klinikai vizsgálatainak és hatósági
jóváhagyási eljárásainak. Az elmúlt évben az Európai Bizottság folytatta a világ legnagyobb, legbiztonságosabb és leghatékonyabb oltóanyag-portfólióinak
kiépítését az EU-ban élők számára. Nyolc oltóanyag-fejlesztővel és -gyártóval 4,2 milliárd adag
oltóanyagra vonatkozó szerződést kötöttek. Ami
az új variánsokat illeti, ha egy módosított oltóanyag
engedélyezésére 2022 szeptembere előtt kerül sor,
lehetősége lesz az EU-nak arra, hogy a BioNTech-Pfizer és a Moderna a variánsokhoz igazított vakcinákat
szállítson le a számára. Ha Európa esetleg újabb világjárványhullámmal szembesülne, fel lesz rá készülve.

A 2022. februári EU–Afrikai Unió csúcstalálkozón
elindítottuk a Global Gateway beruházási csomagot
Afrika számára. A csomag egészségügyi komponense
legalább 425 millió euróval támogatja az oltások felgyorsítását a kontinensen. Tekintettel az oltóanyagok
iránti kereslet és kínálat változásaira, a 2022. májusi
második globális Covid-csúcstalálkozón Ursula
von der Leyen elnök bejelentette a rendelkezésre álló
dózisok leghatékonyabb felhasználásának támogatására irányuló uniós erőfeszítések kiigazítását. Ez
magában foglalja a világjárványokra való globális
felkészültségi alap számára tett 450 millió euró
összegű felajánlást, az alap irányításáról szóló megállapodás függvényében. Ez jól szemlélteti a világjárvány leküzdésére szolgáló EU–USA közös

A polgárok egészségét nem lehet pusztán az oltóanyagokkal megvédeni – kezelésekre is szükség van.
Biztonságos és hatékony kezeléseket kell biztosítani
a koronavírusos betegek számára, hogy legyőzhessék
a fertőzést, jobbak legyenek az esélyeik a gyors felépülésre, kevesebb kórházi kezelésre legyen szükség,
és – ami a legfontosabb – megelőzhessük a haláleseteket. A Covid19 elleni terápiás készítményekre
vonatkozó uniós stratégia támogatja a gyógyszerek fejlesztését és elérhetővé tételét, a Covid19-ben
megbetegedettek számára is.
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EURÓPA ÉS A VILÁG ÚJBÓLI
MEGNYITÁSA

program erejét, amely a világ lakosságának beoltására, az életek megmentésére és a jobb globális
egészségbiztonság megteremtésére irányul.
Középtávon az uniós költségvetésből és a tagállamoktól származó, 1 milliárd eurót meghaladó összeget
fognak fordítani az afrikai gyártási kapacitások
és az oltásokhoz, gyógyszerekhez és egészségügyi technológiákhoz való hozzáférés megerősítésére, támogatva az Afrikai Unió azon célkitűzését,
hogy 2040-re a kontinensen alkalmazott oltóanyagok
60 %-át helyben gyártsák, miközben megerősítik
a helyi gyógyszeripari rendszereket.

A koronavírus-járvány az első olyan világjárvány,
amellyel a digitális korban kell megküzdeni. Az uniós
digitális Covid-igazolvány kulcsfontosságú innováció volt Európa reagálásában, amely rövid idő alatt
globális szabvánnyá vált. A 2021. június 14-én elfogadott rendszer a szabad mozgás megkönnyítése
érdekében meghatározza a Covid19 elleni oltásra,
tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának közös
keretét. A rendelet alkalmazásának kezdete óta Uniószerte több mint 2 milliárd igazolványt állítottak ki.

2021 szeptemberében uniós támogatással létrehozták Dél-Afrikában az Egészségügyi Világszervezet
mRNA technológiatranszfer-központját. Regionális szinten az EU know-how-val és finanszírozással
támogatja az Afrikai Gyógyszerügynökség létrehozását. Nemzeti szinten a hangsúly a gyártási kapacitás
növelésén és az élen járó országokban, többek között
Ghánában, Ruandában, Szenegálban és Dél-Afrikában
történő beruházásokhoz szükséges megfelelő ökoszisztéma létrehozásán van.
2022 júniusában az EU és a tagállamok – Spanyolország vezetésével – partnerséget indítottak Latin-Amerikával és a Karib-térséggel is, hogy támogassák az
oltóanyagok, gyógyszerek és egyéb egészségügyi
technológiák helyi gyártását, és megerősítsék az
ottani egészségügyi rendszerek rezilienciáját.
Végezetül az EU élen jár a koronavírus-járványra
adandó globális kereskedelmi válaszintézkedésekben. A Kereskedelmi Világszervezet 2022 júniusában tartott 12. miniszteri konferenciáján a tagok
megállapodtak abban, hogy az EU, valamint Dél-Afrika
és az Egyesült Államok által sikeresen megtárgyalt
szöveg alapján eltekintenek a Covid19 elleni oltóanyagokra vonatkozó bizonyos szellemitulajdon-jogi kötelezettségektől.

2020-ban Írországban egy
üvegcsontúságban szenvedő hatéves
kisfiú, Adam King azt találta ki, hogy
virtuális ölelést küld szerte a világba,
hogy kifejezésre juttassa a reményt
a koronavírus-járvány alatt. Ötlete
körbejárta a földet, és segített
bennünket a közös gyógyulásban.
E rendszer révén az EU globális szabványt fejlesztett ki: a 27 tagállamon túl öt kontinensen 48 nem
uniós ország és terület csatlakozott a rendszerhez. Így
az uniós digitális Covid-igazolvány nemcsak a Covid19
terjedésének fékezése érdekében bevezetett korlátozásokkal összefüggésben játszott kulcsfontosságú
szerepet az EU-n belüli szabad mozgáshoz fűződő
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alapvető jog fenntartásában, hanem hozzájárult a biztonságos nemzetközi utasforgalom újraindításához is.
2022. augusztusi adatok szerint világszerte több mint
1,6 milliárd ember használhatja az uniós digitális
Covid-igazolványt nemzetközi utazáshoz.

EU-ban, miközben hozzájárul a reziliens és diverzifikált ellátási láncok kiépítéséhez, valamint biztosítja
a hozzáférést azokhoz az árukhoz és nyersanyagokhoz, amelyekre a káros függőségek elkerüléséhez
szükségünk van. Vállalkozásaink és fogyasztóink érdekeinek védelmére és előmozdítására irányuló új, határozott megközelítésünkkel összhangban olyan autonóm eszközöket vezettünk be, mint a nemzetközi
közbeszerzési eszköz és a külföldi támogatások
egységes piacon belüli torzító hatásainak kezelését
célzó rendelet.

A világjárvány alakulásával kapcsolatos folyamatos
bizonytalanság miatt megállapodás született arról,
hogy – a Bizottság javaslatának megfelelően – 2023.
június 30-ig meghosszabbítják az uniós digitális
Covid-igazolványról szóló rendelet alkalmazását.
Az uniós digitális Covid-igazolvány használata együtt
járt a Re-open EU-val – egy webes és mobilalkalmazással, amely 24 nyelven nyújt naprakész információkat az európai országok utazási és egészségügyi
intézkedéseiről. A Re-open EU az uniós intézmények
által valaha előállított legelterjedtebb mobilalkalmazássá vált, csaknem 4 millió letöltéssel és
közel 43 millió látogatóval.

ERŐS EURÓPAI
EGÉSZSÉGÜGYI UNIÓ
KIÉPÍTÉSE
Az Európai Unió megszületése óta most először találkoztunk olyan világjárvánnyal, amely ennyi áldozatot
követelt Európában. A jövőben azonban hasonló járványokkal szembesülhetünk. A biológiai sokféleség
csökkenése és az éghajlatváltozás miatt más zoonózis-vírusok is átterjedhetnek az állatokról az emberre.
Egy újabb világjárvány esetén biztosnak kell lennünk
abban, hogy valamennyi európai ország egyformán
felkészült, és képes megfelelően reagálni. Ez a világjárvány világos tanulsága számunkra, és az egyik fő
oka annak, hogy az Ursula von der Leyen vezette
Bizottság lefektette az európai egészségügyi unió
alapjait.

Annak érdekében, hogy a nemzeti kontaktkövető alkalmazások határokon átnyúlóan kommunikálhassanak
egymással, a Bizottság elindított egy interoperabilitást
biztosító uniós átjárószolgáltatást. 2021 őszére 19
tagállam cserélt kockázatos kontaktszemélyekre vonatkozó információkat az európai átjárón keresztül, és nemzeti alkalmazásaikat több mint
70 millió alkalommal töltötték le. A letöltések száma
az összekapcsolt tagállamok lakossága 23%-ának
felel meg. E nemzeti alkalmazásokat és az európai
átjárót ideiglenes eszközként alakították ki, amelyek
használatát a világjárvány végét követően meg kell
szüntetni. Eddig kilenc tagállam szüntette meg mobilalkalmazásait.

Az európai egészségügyi unió a következő lépés egy
jobb EU felé vezető úton. Célja, hogy hatékonyabban
védje az uniós polgárok fizikai és mentális egészségét,
felkészítse az EU-t és tagállamait a jövőbeli világjárványok megelőzésére és kezelésére, valamint megerősítse az európai egészségügyi rendszerek rezilienciáját.

Európa belső és külső utazások előtti megnyitása mellett a Bizottság 2022 májusában előterjesztette az
uniós közlekedési vészhelyzeti tervét, a zöld
folyosókat létrehozó azon megközelítéssel kapcsolatos korai tapasztalatokra építve, amelynek célja az
áruknak a világjárvány során határokon keresztül történő folyamatosan szállítása és a fogyasztókhoz való
eljuttatása volt. A terv arra irányul, hogy válság idején
megerősítse az európai közlekedési ágazat rezilienciáját.
Végezetül a 2021 februárjában elfogadott, nyitott,
fenntartható és határozott kereskedelempolitikáról szóló közleményünkkel kereskedelempolitikánkat is megerősítettük. A nyitottság – kereskedelempolitikánk egyik pillére – továbbra is döntő fontosságú
az EU gazdasági és geopolitikai törekvései szempontjából. A nyitott, szabályokon alapuló kereskedelem
támogatja a munkahelyteremtést és a növekedést az
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Az új Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóság (HERA), amelynek létrehozására 2021 szeptemberében, az Unió helyzetét
értékelő beszéd alkalmából került sor, hozzájárul
a koronavírusra való reagálás első szakaszában gyakran hiányzó gyógyszerek, oltóanyagok és más egészségügyi ellenintézkedések – például egyéni védőeszközök – kifejlesztéséhez, gyártásához és készletezéséhez. A HERA hozzá fog járulni az egészségügyi
vészhelyzetek hatékonyabb megelőzéséhez,
észleléséhez és az azokra való gyors reagáláshoz uniós és globális szinten egyaránt. Működésének
első évében a HERA létrehozta a Covid19-variánsokkal foglalkozó szakértői csoportot, hogy nyomon
kövesse a mutációkat, majomhimlő elleni oltóanyag-beszerzéseket hajtott végre, létrehozta az EU
FAB-ot, amely a jövőbeli válságok esetén aktiválható
oltóanyag- és gyógyszergyártási kapacitásokból álló
hálózat, valamint megkezdte a vegyi és nukleáris
fenyegetések elleni felszerelések és gyógyszerek készletfelhalmozását.

Az európai egészségügyi unió elsősorban a válsághelyzetekre való felkészülésre és reagálásra összpontosít. Az európai társjogalkotók jelenleg véglegesítik
a határokon át terjedő súlyos egészségügyi
veszélyekről szóló rendeletet, amely jogi keretet
biztosít az EU számára a határokon át terjedő egészségügyi veszélyekre való gyors reagáláshoz.

Az egészségügy javítása
és előmozdítása az Unióban

Az új közös európai
egészségügyi adattér
révén a Bizottság történelmi
lépést tesz a digitális
egészségügyi ellátás felé az
EU-ban.

Az Unió lakosságának védelme
a határokon át terjedő súlyos
egészségügyi veszélyekkel
szemben

Az EU képes gyorsan reagálni a vírusvariánsokra,
mivel – a járvány kezdetén – a Bizottság felszólította
a tagállamokat, hogy fokozzák a genomszekvenálást,
és a pozitív teszteredmények legalább 5, de lehetőleg
inkább 10%-ánál vizsgálják meg a variánsok jelenlétét, valamint 110 millió euró támogatást nyújtott az
Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi
Központon keresztül. A Horizont Európa elnevezésű
uniós kutatási és innovációs keretprogramból származó további 123 millió euróval az EU jelentős kapacitással rendelkezik az új variánsok megjelenésének
nyomon követésére.

A gyógyszerek, az orvostechnikai
eszközök és a válság
szempontjából releváns
termékek fejlesztése

Az egészségügyi
rendszerek megerősítése
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A világjárvány jelentős hatást gyakorolt az európai
betegekre, orvosi és egészségügyi személyzetre, valamint egészségügyi rendszerekre, és ez a hatás jelenleg is folytatódik. „Az EU az egészségért” program
a válságreagáláson túlmutatva az egészségügyi rendszerek rezilienciáját kívánja megerősíteni. A világjárványra adott reagálás sikereiből levonva a tanulságot
az uniós egészségügyi cselekvési program 5,3 milliárd eurót fektet be uniós hozzáadott értékkel bíró
intézkedésekbe, és segíti a tagállamok egészségügyi
rendszereit a többletkapacitások kiépítésében és
a világjárványból való kilábalásban.

rákközpontok és hálózatok létrehozását. A Bizottság
2022 februárjában, a Rákellenes Világnapon új ráknyilvántartást indított, amely nyomon követi a tagállamok által a rák elleni küzdelem terén elért eredményeket, és meghatározza az együttműködés prioritásait.
Az új közös európai egészségügyi adattér révén
a Bizottság történelmi lépést tesz a digitális
egészségügyi ellátás felé az EU-ban. Ezzel a javaslattal a Bizottság teljes körű ellenőrzést biztosít a polgárok számára egészségügyi adataik felett, és Uniószerte jobb egészségügyi ellátást tesz számukra
lehetővé. Emellett elő fogja mozdítani a digitális
egészségügyi szolgáltatások és termékek valódi egységes európai piacát. Ezt azáltal valósítja meg, hogy
következetes, megbízható és hatékony keretről gondoskodik a személyes egészségügyi adatok kutatási,
innovációs, szakpolitikai döntéshozatali és szabályozási célokból való felhasználása terén, miközben biztosítja az EU magas szintű adatvédelmi normáinak való teljes körű megfelelést. Ez felbecsülhetetlen
értékű lesz az innovatív életmentő kezelésekkel foglalkozó tudósok, kutatók, innovátorok és politikai döntéshozók számára.

A 2020 novemberében elfogadott európai gyógyszerstratégia konkrét kezdeményezéseket tartalmaz
a betegek biztonságos, jó minőségű, megfizethető
gyógyszerekhez való hozzáférésének biztosítására és
kezeli a kielégítetlen egészségügyi szükségleteket,
miközben elősegíti a tudományos és technológiai innovációt. Célja továbbá az ellátás biztonságának
fokozása, a hiányok kezelése és az EU stratégiai autonómiájának előmozdítása annak érdekében, hogy
válság idején is biztosíthassuk a gyógyszereket. 2022
márciusában megerősítettük az Európai Gyógyszerügynökség megbízatását a kritikus fontosságú
gyógyszerek hiányának jobb nyomon követése és
enyhítése érdekében.

A biztonságos és hatékony oltóanyagoknak, a magas
átoltottsági arányoknak, a hatékony kezelési lehetőségeknek, az olyan digitális innovációknak, mint az
uniós digitális Covid-igazolvány, az új HERA által
támogatott erősebb Európai Betegségmegelőzési és
Járványvédelmi Központnak, az orvosi felszerelések
sürgősségi készleteinek és az átfogó tesztelési kapacitásnak köszönhetően az EU világszínvonalú rezilienciát épített ki a koronavírus-járvánnyal és
a jövőbeli egészségügyi válságokkal szemben.

Az egészségügyi unió egyik kiemelt kezdeményezése
a rák elleni küzdelemre irányuló európai terv.
4 milliárd eurós finanszírozással – amelyből 1,25 milliárd euró az uniós egészségügyi cselekvési programból származik – a terv már most is erősíti a rákmegelőzést, a kutatást és a betegellátást. A Bizottság
minden uniós tagállamban megkezdte a határokon
átnyúló együttműködést szolgáló európai
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3. A
 ZÖLD, DIGITÁLIS ÉS
MÉLTÁNYOS ÁTÁLLÁS ÉLÉN
NEXT GENERATION EU:
TÖRTÉNELMI LEHETŐSÉG

Ez idáig már több mint
100 milliárd eurót
kaptak a tagállamok
a Helyreállítási és
Rezilienciaépítési
Eszköz forrásaiból.

Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság megbízatásának kezdetén új, ambiciózus irányvonalat vázoltunk fel az Európai Unió számára: egy környezetkímélőbb, társadalmilag igazságosabb, digitalizált
Európa felépítését. A Covid19-világjárvány és
Oroszország Ukrajna elleni agressziója nyilvánvalóvá tette, hogy jó irányba indultunk el. A kijárási korlátozások felgyorsították a digitális átállás
ütemét a gazdaságban: néhány hét leforgása alatt
rohamléptékű, több évnyi fejlődés ment végbe a digitális innováció és alkalmazások terén. A világjárvány
azt is megmutatta, hogy át kell gondolnunk a bolygónkhoz fűződő kapcsolatunkat, és sok európai polgár
ráébredt arra, milyen fontos szerepet játszik az életében a természet. Ráadásul az energiával való zsarolás, melyhez a Kreml folyamodott, újabb okot adott
arra, hogy megszabaduljunk az orosz fosszilis
tüzelőanyagoktól való függőségünktől. Egységesen és
a szolidaritás jegyében az EU felülkerekedett a koronavírus-járványon, újraindította a gazdaságot és
Ukrajna segítségére kelt. Ezen túlmenően befektetünk
az Unió erős és fenntartható jövőjébe, az európaiak
következő generációja számára.

közötti hosszú távú költségvetésével együtt az európai gazdaságösztönző csomag több mint 2 billió eurót
tesz ki. 2022 tavaszáig a Bizottság szinte az összes
tagállam helyreállítási és rezilienciaépítési tervét jóváhagyta. A beruházások közel 40%-a éghajlat-politikai
intézkedések, több mint 26%-uk pedig a digitális átállás céljait szolgálják. A tagállamok helyreállítási és
rezilienciaépítési tervei szép számmal tartalmaznak
olyan strukturális reformokat, amelyek hosszú
távú hatást fejtenek ki, és felgyorsítják a zöld és digitális átállást. Ez idáig már több mint 100 milliárd eurót
kaptak a tagállamok a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásaiból. A Bizottság becslése szerint
a Next Generation EU révén eszközölt beruházások
2027-ig 1,5%-kal serkenthetik az EU gazdasági
növekedését, és 2 millió új munkahely létrehozását
segíthetik elő.

Ezt kínálja a Next Generation EU, Európa történelmi jelentőségű helyreállítási terve. Értéke
meghaladja a 800 milliárd eurót, és az EU 2021–2027

800 milliárd euró

40%

26 %

Next Generation EU
helyreállítási terv

Az éghajlatváltozás
miatti intézkedéseket
célzó beruházások

A digitális átállást
célzó beruházások
aránya
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egységes tőkepiacot épít ki – nemcsak azért, hogy
a magánberuházásokat a zöld és a digitális átállás
felé terelje, hanem azért is, hogy mélyreható, hatékony és megbízható finanszírozási forrásokat biztosítson a fogyasztóknak, a befektetőknek és a vállalkozásoknak szerte az EU-ban.

A Next Generation EU forrásainak egy része a megújuló energiába való beruházásokat szolgálja, egyrészt
a zöld átállás felgyorsítása érdekében, másrészt,
hogy az Unió – Ukrajna orosz inváziójának fényében –
a REPowerEU terv jóvoltából még jóval 2030 előtt
függetlenné váljon az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól.
Beruházásaink révén kizöldítjük városainkat, helyreállítjuk a városi természetet, valamint gondoskodunk
a konnektivitásról és a nagy sebességű internet kiépítéséről a vidéki térségekben. Beruházunk Európa
csúcstechnológiát képviselő ipari bázisába, a zöld
acéltól a megújuló akkumulátorokon át a mikrocsipekig. Beruházásaink azt is szolgálják, hogy a fiatalok
Európai Unió-szerte egyenlő és magas színvonalú
oktatási és szakmai lehetőségekkel élhessenek.

AZ ELSŐ KLÍMASEMLEGES
KONTINENS 2050-RE
Az európai zöld megállapodás kijelöli az utat
Európa számára ahhoz, hogy 2050-re az első klímasemleges kontinenssé válhasson, és keretet szab
a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható
fejlődési menetrend megvalósításának. A világjárvány
és az Ukrajna elleni orosz háború dacára az Európai
Bizottság továbbra is jó úton haladt, sőt fel is gyorsította a zöld átállás folyamatát. Ezt szolgálja a REPowerEU terv. Nemcsak az EU-ban élő emberek egészsége a tét, mely elválaszthatatlan a bolygónk egészségétől, hanem az EU energiabiztonsága is, melyet
csak úgy tudunk biztosítani, ha jelentősen megnöveljük a megújulóenergia-felhasználásunkat. A zöld átállás korszakos lehetőség arra, hogy javítsuk polgáraink,
valamint az élővilág és bolygónk jóllétét és ellenálló
képességét.

A Next Generation EU forrásainak előteremtése érdekében a Bizottság jó úton halad afelé, hogy a környezetvédelmi intézkedéseket finanszírozó zöldkötvények legnagyobb kibocsátójává váljon. A Next
Generation EU zöldkötvényei 250 milliárd euró
összegig terjedő finanszírozást fognak biztosítani, ami
a Next Generation EU 30%-át teszi ki. A Helyreállítási
és Rezilienciaépítési Eszköz forrásainak a Bizottság
általi folyósítása szintén jó úton halad. Ezeknek
a pénzösszegeknek a kifizetése annak függvényében
történik, hogy a tagállamok végrehajtják-e a vállalt
intézkedéseket, köztük a strukturális reformokat, például az innováció ösztönzése vagy a jogállamiság
védelme terén. A civil társadalmi szervezetek,
a helyi és regionális érdekelt felek, valamint
a szociális és gazdasági partnerek segítenek
abban, hogy a beruházásokat oda irányítsuk, ahol
azokra a legnagyobb szükség van.

Mióta az Ursula von der Leyen vezette Bizottság előterjesztette az európai zöld megállapodást – mindössze tíz nappal a megbízatásának kezdete után –, az
EU felgyorsította az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentésére, a zöld technológiákba való beruházásra és a természeti környezet védelmére irányuló
intézkedéseket. A klímarendeletnek köszönhetően
a 2050-re vonatkozó céljainkat már kötelező erejű
uniós jogszabály rögzíti.

A fenntartható finanszírozás a zöld és a digitális átállás központi eleme. Mióta a Bizottság 2021 áprilisában
elfogadta nagyratörő és átfogó fenntartható finanszírozási csomagját, az EU globális vezető szerepet
tölt be a pénzügyi piacok környezetvédelmi, társadalmi és irányítási normáinak meghatározásában. Az
uniós taxonómia a fenntartható tevékenységek
maga nemében új osztályozási rendszerét hozza létre.
A zöldrefestés elleni küzdelem érdekében a Bizottság
naprakésszé teszi a nagyvállalatok számára előírt,
a fenntartható működésükkel kapcsolatos
beszámolásra vonatkozó uniós szabályokat is.
A Bizottság a tőkepiacok reformjával párhuzamosan

A nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése
LEGALÁBB
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A Bizottság 2021 márciusában cselekvési tervet
tett közzé az ökológiai ágazat fejlesztésére.
Ezzel a cselekvési tervvel a Bizottság segíteni kívánja
az EU-beli mezőgazdasági termelőket abban, hogy az
uniós szinten kitűzött céllal összhangban 2030-ra
a mezőgazdasági földterületek 25%-át ökológiai gazdálkodás alá vonják, és jelentősen növeljék az ökológiai akvakultúrát. A cselekvési terv konkrét intézkedéseket javasol az ökológiai termékek fogyasztásának
és termelésének fellendítésére, valamint az ágazat
fenntarthatóságának további növelésére.

A klímarendelet köztes célt is meghatároz, amely szerint 2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább
55%-kal csökkenteni kell a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást. A Bizottság által 2021 nyarán előterjesztett „Irány az 55%!” intézkedéscsomag tartalmazza a törekvéseink eléréséhez szükséges konkrét lépéseket. Az európai zöld megállapodás a világ
legátfogóbb átalakítási terve. Európa világosan megfogalmazta a jövőképét és a céljait, a Next Generation
EU pedig gondoskodik a szükséges beruházásokról.
Itt az ideje, hogy felgyorsítsuk a megvalósítást,
és ezt a következő eszközök hivatottak segíteni:

Az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag, amely magában foglalja
a kibocsátáskereskedelmet,
valamint a vonatkozó
előírásokat és
célértékeket

Az alternatív üzemanyagok
és infrastruktúra
meghonosítása
a közlekedésben

Az importáruk
karbonintenzitását
ellensúlyozó
mechanizmus

A fenntartható
tevékenységekre
vonatkozó uniós
taxonómia

Fenntartható
és intelligens
mobilitási stratégia

Szennyezőanyagmentességi
cselekvési terv

„A termelőtől
a fogyasztóig”
stratégia

Erdőgazdálkodási
stratégia

Épületkorszerűsítés
i program

Biodiverzitási
stratégia

A körforgásos
gazdaságról szóló
csomag

2022 januárjában a Bizottság elfogadta az éghajlat-politikai, környezetvédelmi és energetikai
állami támogatásokról szóló új iránymutatást.
Ez a célnak megfelelő, rugalmas keret segíti a tagállamokat abban, hogy az európai zöld megállapodás
célkitűzéseinek eredményes és költséghatékony
elérése érdekében megfelelő támogatást nyújtsanak
a gazdaság szereplőinek.

2022 márciusában pedig a Bizottság javaslatcsomagot terjesztett elő, mely értelmében a fenntartható
termékek válnának normává az EU piacán. Az új szabályok tartósabbá, korszerűsíthetőbbé, javíthatóbbá,
újrafelhasználhatóbbá és újrahasznosíthatóbbá, valamint energia- és erőforrás-hatékonyabbá tennék
a termékeket. A javaslatok a környezetbarát tervezésre vonatkozó hatályos követelményeken alapulnak,
amelyek csak 2021-ben 10%-kal csökkentették
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a fogyasztási cikkek, pl. a háztartási készülékek éves
energiafogyasztását, és 120 milliárd eurót takarítottak meg a fogyasztóknak EU-szerte. Az új csomag
részeként a Bizottság olyan terveket is előterjesztett,
amelyek a textíliák tartósabbá, javíthatóbbá és újrafeldolgozhatóbbá tételét célozzák. Tovább olyan új
szabályokat indítványozott, amelyek elősegítik, hogy
a fogyasztók tájékozottabbak legyenek a termékek
környezeti fenntarthatóságát illetően, és jobban ki
tudják szűrni a zöldrefestés gyakorlatát. Ez lehetővé
teszi nekik, hogy nagyobb szerepet vállaljanak a zöld
átállásban.

Ahhoz, hogy Európa zöld átállása sikeres legyen,
a polgárok és a vállalkozások támogatására és
aktív szerepvállalására van szükség mindenütt az
EU-ban. Az európai zöld megállapodás ezért magában
foglal egy európai éghajlati paktumot, amely Uniószerte összefogja a polgárokat, hogy önkéntes nagykövetként közösen lépjenek fel az éghajlatért és
a fenntarthatóságért.
Az éghajlatváltozásra adott, alulról építkező, együttgondolkodáson alapuló kreatív megoldások szükségességére vezethető vissza az is, hogy Ursula von der
Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló, 2020. évi
beszédében elindította az új európai Bauhaus kezdeményezést, melynek célja, hogy a zöld átállás a fenntarthatóság, a befogadó szellem és az esztétikusság
terén kézzelfogható eredményeket hozzon a polgárok
mindennapi életében. 2021 szeptemberében a Bizottság kihirdette az Új Európai Bauhaus-díj és az Új
Európai Bauhaus Fiatal Tehetségei díj húsz nyertesét.
Annak érdekében, hogy nyilvános teret biztosítson
a kezdeményezés növekvő közössége számára,
a Bizottság 2022 tavaszán elindította az új európai
Bauhaus Laboratóriumát, nyáron pedig az új európai
Bauhaus Fesztiválját. A laboratórium támogatja az új
európai Bauhaus közösségét azoknak az eszközöknek, megoldásoknak és szakpolitikai intézkedéseknek
a tesztelésében, amelyek megkönnyítik helyi szinten
az átállást. A Bizottság új sevillai kutatóközpontja
szintén átülteti ezeket az elképzeléseket a gyakorlatba: a kutatóközpont épülete nemcsak teljes mértékben szén-dioxid-semleges lesz, hanem pozitív
energiamérlegű is. Az új európai Bauhaus megmutatja,
hogy az európai zöld megállapodás nem csupán arra
irányul, hogy hatékony megoldásokat találjon az
éghajlatváltozásra; fontos célja az is, hogy javulást
eredményezzen az emberek életében azáltal,
hogy tökéletesíti otthonaink, lakónegyedeink és
városaink tervezését és megépítését.

2022 júniusában a Bizottság két új jogszabályjavaslatot terjesztett elő a természet helyreállítására
az EU-ban. A javasolt természet-helyreállítási jogszabály kulcsfontosságú lépés az éghajlatváltozás és
a biológiaisokféleség-csökkenés legsúlyosabb hatásainak megelőzésében. Az előterjesztetett új jogi keret
az uniós vizes élőhelyek, folyók, erdők, gyepterületek, tengeri ökoszisztémák és városi környezetek, valamint az ott élő állat- és növényfajok állományának helyreállítására összpontosít. A vegyi
növényvédő szerekre vonatkozó újonnan javasolt
szabályok 2030-ig 50%-kal csökkentik a peszticidhasználatot, csökkentik az EU élelmiszerrendszerének környezeti lábnyomát, megóvják a polgárok és
a mezőgazdasági dolgozók egészségét és jóllétét,
valamint segítenek enyhíteni a talajegészség romlása
és a peszticidek okozta beporzóhiány miatti gazdasági
veszteségeket. A javasolt jogszabályok a 2030-ig
tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégiában
megfogalmazott célt szolgálják, miszerint 2030-ra az
Európai Unió szárazföldi és tengeri területeinek legalább 30%-át jogi védelemben kell részesíteni. A Bizottság javaslatot tett továbbá annak megtiltására, hogy
a világ más részein erdőirtást előidéző áruk beléphessenek az EU egységes piacára.

A peszticidhasználat CSÖKKENTÉSE

50%-kal 2030-ig

Az új európai Bauhaus
kezdeményezés azt
hivatott elérni, hogy a zöld
átállás a fenntarthatóság
és a befogadó szellem
kézzelfogható eredményeként
legyen jelen a polgárok
mindennapi életében.
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2022 júniusában a Bizottság fenntarthatósági kritériumokat épített be az Európai Unió kétoldalú
kereskedelmi megállapodásaiba. Ez nagy jelentőséggel bír, hiszen az EU a világ első számú kereskedelmi
hatalma. Kereskedelmi megállapodásaink fenntartható
fejlődéssel kapcsolatos szempontjainak felülvizsgálatát
követően az EU szorosabban együtt fog működni kereskedelmi partnereivel a fő fenntarthatósági kritériumok,
nevezetesen a Párizsi Megállapodásban és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet munkaügyi egyezményeiben
foglaltak érvényesítése és végrehajtása érdekében.
A 2022. július 1-jén megkötött EU–Új-Zéland kereskedelmi megállapodás már ennek az új törekvésünknek
a jegyében született. A megállapodás korszerű kereskedelmi és fenntarthatósági rendelkezéseket tartalmaz,
köztük a Párizsi Megállapodásban foglaltak be nem
tartása esetén alkalmazandó szankciókat.

Az Európai Unió az ENSZ 2021 novemberében Glasgow-ban megrendezett éghajlatváltozási konferenciáján (COP26) jelentős előrelépést sürgetett a Párizsi
Megállapodás végrehajtása terén annak érdekében,
hogy a globális felmelegedés 1,5 °C-ra való korlátozására irányuló világszintű törekvés továbbra is megvalósítható legyen. Rendkívül innovatív és iparosodott
gazdasági tömbként az EU e téren vezető szerepet
betöltve a szomszédságában található más államokat is hasonló fellépésre inspirál. A glasgow-i
konferencián a Bizottság egymilliárd eurót ajánlott fel
a világ erdőinek védelmére, amelyek kulcsszerepet
játszanak az éghajlatváltozás mérséklésében és
a biológiai sokféleség megóvásában. A Dél-Afrikával
kötött, a méltányos energetikai átállásra vonatkozó,
úttörő partnerségünk segíti az országot a szén kivezetésében, és modellként fog szolgálni a többi partnerrel, köztük Vietnámmal folytatott éghajlatügyi és
technológiai együttműködéshez. Továbbra is az EU és
tagállamai járulnak hozzá a legnagyobb mértékben
az éghajlatváltozás elleni küzdelem közfinanszírozásához a fejlődő gazdaságok esetében. A Japánnal
létrejött zöld szövetségünk pedig megerősíti szoros
együttműködésünket a demokráciákkal annak érdekében, hogy 2050-re klímasemlegessé váljunk.

Júniusban, a Kereskedelmi Világszervezet 12. miniszteri
konferenciáján az EU hozzájárult egy mérföldkő jelentőségű megállapodás létrejöttéhez, mely világszerte
fellép a káros halászati támogatásokkal szemben.
A megállapodás betiltja a jogellenes, be nem jelentett
és szabályozatlan halászat, valamint a túlhalászott
állományok halászatának támogatását. E két rendkívül
káros gyakorlat nagymértékben felelős a tengereink
halállományainak megcsappanásáért. A megállapodás
érvényre juttatása, valamint a nyílt tengerek védelmére
és helyreállítására irányuló összehangolt globális megközelítés kialakítása érdekében a Bizottság bemutatta
új nemzetközi óceánpolitikai irányítási menetrendjét.
Megóvjuk tengereinket a jövő nemzedékei számára.

EURÓPA DIGITÁLIS
ÉVTIZEDÉNEK
MEGVALÓSÍTÁSA
Az EU vezető szerepet tölt be a biztonságos és megbízható digitális világ kiépítése terén. A koronavírus-világjárvány rávilágított arra, milyen előnyökkel jár
a digitalizáció a mindennapjainkban, és egyértelművé
tette, hogy miért Európa emberközpontú digitális
átállása a helyes út. A barátokkal és családtagokkal
való, határokon átívelő kapcsolattartás nem lehet
kiváltság, hanem jognak kell lennie. A távmunka és
a távtanulás szabadsága sok európai számára gyorsan válik valósággá, új lehetőségeket teremtve a fiatal családok, a vállalkozások és a vidéki közösségek
számára. Magánéletünkben és munkánkban egyre
nagyobb szerepe van a kiberszférának, ezért nagyon
fontos, hogy alapvető jogaink és adataink fokozott
védelemben részesüljenek online.

A katalán Maria Teresa Ferres, akinek
családja öt nemzedékre visszamenően
halászattal foglalkozott, megalapította
a „Nők tengere” elnevezésű egyesületet,
amely a tengerrel kapcsolatos etikus
szerepvállalást és a nők halászatban
betöltött szerepének láthatóságát
mozdítja elő.

2022 januárjában a Bizottság európai nyilatkozattervezetet terjesztett elő a digitális jogokról és
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elvekről. Az Európai Parlament és a Tanács a Bizottsággal együtt tárgyalásokat folytatott a nyilatkozat
végleges szövegéről, melyet mindhárom intézménynek el kell fogadnia ahhoz, hogy életbe léphessen.
A javasolt nyilatkozat számos olyan fontos uniós jogszabályt követ, amelyek biztonságosabb és szabadabb
digitális tér kiépítésére irányulnak Európában és azon
kívül egyaránt.
tilalmak vonatkoznak majd, amelyek megakadályozzák, hogy ezek a cégek visszaéljenek piaci erejükkel,
és lehetővé fogják tenni új szereplők piacra lépését.
A digitális piacokról szóló jogszabály alapján a Bizottság a világon elsőként fog érvényre juttatni egy olyan
átfogó szabályozási keretet, mely a technológiai nagyvállalatok piacának számos vetületére és a digitális
szolgáltatások széles körére kiterjed.

A Bizottság 2021 áprilisában tette közzé a mesterséges intelligenciáról szóló rendelettervezetét,
melyet nagy várakozás övezett. Ez a világ eddigi
legelőremutatóbb kísérlete a mesterségesintelligencia-technológiák szabályozására. A rendelet kockázatalapú, ágazatokon átívelő szabályozási megközelítést
határoz meg a mesterségesintelligencia-rendszerek
használatára vonatkozóan az EU-ban és annak egységes piacán. A Bizottság EU-szerte egységesíteni
kívánja a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályokat, ami garantálni fogja a jogbiztonságot, ösztönözni fogja a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházásokat és innovációt, és meg fogja erősíteni a közvélemény bizalmát a tekintetben, hogy
a mesterséges intelligencia az európai értékekkel és
alapvető jogokkal összhangban kerül felhasználásra.

Ez év áprilisában egy másik, mérföldkő fontosságú
megállapodás is született, mégpedig a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról, amely világelső
a digitális szabályozás területén. Ez a jogi aktus azt
az elvet követi, hogy ami offline jogellenes, annak
online is jogellenesnek kell lennie: a nagyon nagy
online platformokra és keresőprogramokra szigorúbb
követelmények fognak vonatkozni, hogy megfelelően
védjék felhasználóikat a jogellenes tartalmaktól, áruktól és szolgáltatásoktól. Ezenkívül az online platformoknak és keresőprogramoknak fel kell mérniük és
mérsékelniük kell azokat a károkat, amelyeket tevékenységeik és algoritmusaik okozhatnak az alapvető
jogok érvényesülésében, a gyermekek jóllétében és
a társadalmi közbeszédben. Az Európai Parlament
plenáris ülése július elején elfogadta mind a digitális
piacokról, mind a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt, melyek még idén hatályba lépnek és 2023ban válnak alkalmazandóvá.

A Bizottság által javasolt adatkormányzási rendelet, melyről az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal
2021 őszén megállapodás született, növeli az adatmegosztásba vetett bizalmat. Ezt 2022 februárjában
adatmegosztási jogszabályra irányuló javaslat
egészítette ki, amely új szabályokat határoz meg arra
vonatkozóan, hogy EU-szerte a különböző gazdasági
ágazatokban ki férhet hozzá az EU-ban előállított adatokhoz, illetve ki használhatja fel azokat. A Bizottság
emellett közös európai adattereket hoz létre stratégiai
területeken, magán- és állami szereplők bevonásával.

Az emberközpontú digitális átállás az alapzat, melyen
Európa digitális évtizedének négy pillére nyugszik. Ez
a négy pillér a következő: a polgárok digitális készségekkel való felruházása, a vállalkozások digitalizálása,
a közszolgáltatások digitalizálása, és a digitális infrastruktúra megerősítése. „A digitális évtizedhez
vezető út” elnevezésű szakpolitikai program,
melyről 2022 júliusában született megállapodás az
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, konkrét célokat

Az uniós társjogalkotók 2022 márciusában mérföldkőnek számító megállapodásra jutottak a digitális
piacokról szóló jogszabályról, amely a nagy digitális platformok („kapuőrök”) tevékenységének szabályozásával azt hivatott biztosítani, hogy az európai
digitális egységes piac nyitott és tisztességes legyen.
A kapuőrnek minősülő nagy digitális vállalatokra
egyértelműen meghatározott kötelezettségek és

Digitális készségek

A közszolgáltatások
digitalizálása

A vállalkozások digitális
transzformációja
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Biztonságos és
fenntartható digitális
infrastruktúrák

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke látogatást tesz az ASML
(fejlett félvezető anyagok litográfiájával foglalkozó Advanced Semiconductor
Materials Lithography) vállalatánál a hollandiai Eindhovenben.

EREDMÉNYEINK

AZ UNIÓ HELYZETE 2022-BEN
EREDMÉNYEINK

együttműködnek a digitális euró kialakításával kapcsolatos lehetőségek és a szabályozási követelmények
elemzése terén. A jegybanki pénz digitális változata
nagyobb választási lehetőséget kínálna a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak. Figyelembe véve a digitalizációt, a pénzforgalmi környezet gyors változásait
és a kriptoeszközök megjelenését, a digitális euró
kiegészíthetné a készpénzt, és választ jelentene az új
fizetési igényekre.

határoz meg e négy pillér mentén, és szilárd végrehajtási mechanizmust hoz létre. A Next Generation EU
által biztosított digitalizációs célú, 250 milliárd eurós
pénzügyi forrás jóvoltából Európa mind a négy pillér
tekintetében biztosan halad előre. Idén például a Bizottság el fogja fogadni a konnektivitási infrastruktúráról szóló jogszabályra irányuló javaslatát, hogy
Unió-szerte előmozdítsa a nagyon nagy kapacitású
elektronikus hírközlő hálózatok, köztük az üvegszálas
és 5G-hálózatok hatékonyabb és gyorsabb kiépítését.

A pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében – lehetővé
téve ugyanakkor az innovációt és növelve a kriptoeszköz-ágazat vonzerejét – az EU a világon elsőként olyan
szabályokat vezet be, amelyek védik a polgárokat
a kriptoeszköz-befektetésekkel járó egyes kockázatoktól. 2022 júniusában az uniós társjogalkotók mérföldkő jelentőségű megállapodásra jutottak a kriptoeszközökről szóló bizottsági rendeletjavaslat
tárgyában.

A csipekről szóló európai jogszabály, amelynek
javaslatát a Bizottság 2022 februárjában fogadta el,
kiemelt fontosságú projekt az EU digitális átállása
szempontjából. Csipek nélkül nincs digitális jövő. A csipek a telefonok, számítógépek, autók, orvostechnikai
eszközök és minden hálózatra kapcsolt készülék elengedhetetlen kellékei. Az ellátási lánc világjárvány
okozta folyamatos zavarai növelték a beruházások
szükségességét, és világossá tették, hogy Európának
a világszínvonalú félvezető-kutatási bázisára építve
vissza kell térnie a tervezés és a gyártás élvonalába.
Az EU és a tagállamok 43 milliárd euró összegű közberuházást mozgósítanak, és ennek eredményeként
az Egyesült Államok legnagyobb csipgyártója úgy
döntött, hogy 19 milliárd eurót fektet be az EU-ban.

Az EU űrprogramja már most is nagyon fontos adatokat és szolgáltatásokat biztosít a mindennapi alkalmazások széles köre számára, például a kereskedelmi
szállítás, a személyi navigáció, a precíziós mezőgazdaság és az éghajlatügyi intézkedések terén. 2022
februárjában az Európai Bizottság két új kiemelt kezdeményezésre tett javaslatot – egyrészt a műhold
alapú biztonságos konnektivitás, másrészt az
űrforgalom-irányítás javítása érdekében.

A csipekről szóló európai
jogszabályra irányuló
javaslat Európa
átalakulásának kiemelt projektje.

A 2021 júniusában létrehozott EU–USA Kereskedelmi és Technológiai Tanács hatékony platformot
biztosít az Európai Unió és az Egyesült Államok számára közelítésmódjaik és eljárásaik összehangolásához és a kulcsfontosságú digitális, technológiai, gazdasági és kereskedelmi kérdések terén folytatott
együttműködés elmélyítéséhez. Első ülését a tanács
2021. szeptember 29-én Pittsburghben (Pennsylvania
állam, USA), a másodikat pedig 2022. május 16-án
a Párizshoz (Franciaország) közeli Paris-Saclay technológiai és tudományos parkban tartotta. Az ülés
európai uniós és amerikai társelnöke erős alapokra
építve új kezdeményezéseket jelentett be az ellátási
láncok, az élelmezésbiztonság, a kialakulóban lévő
technológiák, a digitális infrastruktúra és a kereskedelem terén. Ezek a kezdeményezések megerősítik
közös demokratikus értékeinket és javítják a transzatlanti globális versenyképességet, a munkavállalók és
a családok javát szolgálják az Atlanti-óceán mindkét
oldalán, valamint lendületet adnak a globális digitális
és technológiai átállásnak.

Ezzel párhuzamosan a Bizottság felülvizsgált közleményt fogadott el a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó állami támogatási szabályokról, hogy ezzel is ösztönözze az áttörést
jelentő innovációkba – például az akkumulátor-értékláncba – irányuló jelentős, határokon átívelő infrastrukturális beruházásokat.
A digitális átállás két új határterülete a finanszírozás
és az űrtechnika, melyeken az EU szintén úttörő szerepet tölt be. 2021 januárjában a Bizottság és az
Európai Központi Bank megállapodott abban, hogy

Ezen túlmenően 2022 áprilisában Ursula von der
Leyen elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök
megállapodott az EU–India Kereskedelmi és Techn o l ó g i a i Ta n á c s l é t r e h o z á s á r ó l , m e l y
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a kulcsfontosságú kereskedelmi, gazdasági és technológiai kihívások kezelését és az e területeken folytatott együttműködés fejlesztését szolgálja majd. Az
Európai Unió világszerte együttműködik hasonló gondolkodású partnereivel a digitális szférára vonatkozó
globális szabályok kialakítása érdekében. Fejlesztjük
a kulcsfontosságú partnereinkkel fenntartott digitális
kapcsolatokat, hogy velük együtt meghatározzuk
a digitális kereskedelem szabályait, összhangban
a tervezett belső reformjainkkal. A 2022. májusi EU–
Japán csúcstalálkozón digitális partnerség jött létre
Japánnal, és hasonló tárgyalások folynak Szingapúrral és Dél-Koreával is.

jelentő innovációk finanszírozására. 2021 decemberében további 99 induló vállalkozás került kiválasztásra, melyek 627 millió euró összegig terjedő finanszírozást kaphatnak. 2022 júniusában a Bizottság – az
Európai Innovációs Tanács intézkedései keretében –
20 millió euró összeget különített el legalább 200
ukrán mélytechnológiai induló vállalkozás támogatására, és kiválasztott további 74 innovatív startup céget
és kkv-t, melyek 382 millió euróban részesülnek.
A 2022 júliusában elfogadott új európai innovációs
menetrend öt kiemelt programot tartalmaz az EU
globális vezető szerepének megalapozására a mélytechnológiai innováció terén. Ez az öt program potenciálisan mintegy 45 milliárd eurót fog mozgósítani
magánintézményi befektetők révén a növekvő innovatív vállalkozások támogatására. A menetrend emellett létrehoz egy programot egymillió ember kiképzésére a mélytechnológiákkal kapcsolatos készségek
terén, az új anyagoktól a szintetikus biológián át
a tiszta technológiákig.

VILÁGSZÍNVONALÚ KUTATÁS
ÉS INNOVÁCIÓ
A Horizont Európa, amely a 2027-ig tartó időszakban 95,5 milliárd euró összegű finanszírozással rendelkezik, a világ legnagyobb transznacionális kutatási
és innovációs programja. Mind a zöld, mind a digitális
átállásnak előfeltétele Európában a világszínvonalú
kutatás és innováció. A Bizottság 2021 szeptemberében öt uniós kutatási és innovációs küldetést indított,
hogy konkrét megoldásokat találjunk a legsürgetőbb
kihívások némelyikére.

A Bizottság emellett az EU–Catalyst partnerség elindításával fokozottan támogatja a kulcsfontosságú
éghajlat-technológiákkal foglalkozó, nagy potenciállal
rendelkező uniós projektekbe történő beruházások
fellendítését. A partnerség célkeresztjében olyan projektek állnak, melyek várhatóan számottevően hozzá
fognak járulni a nettó nulla kibocsátású gazdaság
megvalósításához (zöld hidrogén, fenntartható légijármű-üzemanyagok, a szén-dioxid levegőből történő
közvetlen leválasztása, hosszú távú energiatárolás).
A COP26 konferencián elindított partnerség 2026-ig
akár 840 millió eurót is mozgósítani fog, így segíteni
fog az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek és
az EU 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai céljainak
megvalósításában.

2021. október 14-én az Európai Innovációs
Tanács – a Horizont Európa kiemelt kezdeményezése – 65 innovatív induló vállalkozást és kis- és
középvállalkozást választott ki, melyek 363 millió euró
összegű forrást kapnak az egészségügy, a digitális
technológiák, az energia, a biotechnológia, az űrkutatás és egyéb területek területén megvalósuló, áttörést

KÜLDETÉSI TERÜLETEK

Talajegészség
és élelmiszerek

Alkalmazkodás az
éghajlatváltozáshoz,
ideértve a társadalmi
átalakulást is

Klímasemleges és
intelligens városok
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Több tudós, akit az Európai Kutatási Tanács támogatott, rangos nemzetközi díjakat nyert az orvosi kutatás, az asztrofizika, illetve a matematika terén, és két
tavalyi kémiai, illetve fizikai Nobel-díj nyertese is
közülük került ki. Közelmúltbeli felmérések azt mutatják, hogy az Európai Kutatási Tanács több száz olyan
kutatási projektet finanszírozott, amelyek kulcsfontosságúak az uniós éghajlat- és egészségpolitika,
valamint az európai digitális átállás szempontjából,
és a támogatottak több mint egytizede indított saját
vállalkozást, vagy adta át kutatásának eredményét
más vállalatoknak.

létrehozására. Ez az alap, amelyet közvetlenül az
európai kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó bevételekből finanszíroznának, segítené a legnehezebb helyzetű háztartásokat abban, hogy fizetni
tudják közüzemi számláikat és közlekedési költségeiket.

2022 júniusában a Parlament
és a Tanács történelmi
jelentőségű megállapodásra
jutott a megfelelő
minimálbérekről szóló
irányelvről.

Ezen túlmenően az EU – a Horizont Európa forrásaiból
merítve – 2025-ig a jelenlegi 21-ről 50-re, azaz több
mint kétszeresére fogja növelni a hidrogénvölgyek
számát, pótlólagos beruházást generálva ezzel az ipar
és a tagállamok részéről. Az EU emellett bővíteni fogja
a hidrogénvölgyek meglévő hálózatát: világszerte száz
hidrogénvölgyet fejleszt ki az „Innovációs küldetés”
elnevezésű globális kezdeményezés keretében. Ez
utóbbinak a célja, hogy cselekvésorientált együttműködés révén felgyorsítsa a tiszta energiával kapcsolatos innovációt. Ezen túlmenően a Bizottság az Erasmus+ program keretében mintegy 4 millió eurót biztosít egy, az ipar és az oktatás közötti hosszú távú
partnerség támogatására. Ennek a partnerségnek
a célja, hogy elősegítse a hidrogéngazdasághoz
szükséges készségek fejlesztését és a készségfejlesztési eszközök rendelkezésre állását az oktatási
intézmények számára.

Az intézkedések, amelyeket az EU a világjárványra,
majd az Ukrajna elleni orosz háborúra válaszul hozott,
jól működnek annak köszönhetően, hogy a rövid távú
rugalmasságot a hosszú távú jövőképpel ötvözik.
A rugalmas megközelítést, amely az európai szociális
piaci értékeken alapul, a Bizottság szükséghelyzeti
munkanélküliségi kockázatokat mérséklő támogatási
programja, a SURE program testesíti meg. A SURE
segítette a munkáltatókat abban, hogy a kijárási korlátozások alatt is ki tudják fizetni a munkabéreket az
alkalmazottaiknak, és így megtarthassák őket. Összesen 92 milliárd eurónyi pénzügyi támogatás került
folyósításra 19 tagállamnak, közvetlenül a kedvezményezettek javára. A SURE csak 2020-ban mintegy
31 millió embernek és 2,5 millió cégnek nyújtott
támogatást az EU-ban. A 19 kedvezményezett országban a SURE az összes foglalkoztatott közel 30%-át
és az összes vállalkozás egynegyedét segítette. 2021ben a SURE folytatta a munkahelyek védelmét, miközben megteremtette a szilárd gazdasági fellendülés
alapjait.

Az Ukrajna elleni orosz támadást követően az EU megszüntette az orosz állami szervezetek és kapcsolódó
entitások részvételét az uniós kutatási és innovációs
programokban, kizárta a jövőbeli együttműködést
minden orosz jogalannyal, és intézkedéseket hozott
az ukrán kutatóközösség támogatására. Ukrajna már
jogosult uniós finanszírozásra a Horizont Európa
keretében. A Bizottság már 25 millió eurót különített
el egy új Marie Skłodowska-Curie-cselekvés keretében,
amely 200 ukrán tudományos szakembernek biztosít ösztöndíjat uniós egyetemeken folytatandó
kutatásokhoz.

NEM HAGYUNK HÁTRA SENKIT
AZ EU-BAN
A zöld és a digitális átállás középpontjában a társadalmi igazságosságnak kell állnia, tükrözve az európai szociális piacgazdaság értékeit. Ezért hozta
létre az Ursula von der Leyen vezette Bizottság az
igazságos átmenet mechanizmust, amely 2027-ig
55 milliárd euróig terjedő pénzforrást fog mozgósítani
az EU leginkább érintett régiói számára. A Bizottság
javaslatot tett továbbá egy Szociális Klímaalap
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A 19 KEDVEZMÉNYEZETT ORSZÁGBAN A
SURE az összes foglalkoztatott közel
30%-át és az összes vállalkozás
egynegyedét segítette.

válaszintézkedéseinek. A válság kezdete óta a Bizottság több mint 1430, állami támogatásról szóló határozatot fogadott el, amelyekben közel 1010 nemzeti
intézkedést hagyott jóvá, összesen mintegy 3,2 billió euró értékben. A Covid19-járvány miatt hozott
ideiglenes állami támogatási szabályok 2022. június
30-án megszűntek.

Összesen
92 MILLIÁRD EURÓNYI
pénzügyi

támogatás került
folyósításra

2021. novemberben a Bizottság elfogadta az új kihívásokra felkészült versenypolitikáról szóló közleményt, amely kijelöli a versenypolitika fontos szerepét az európai gazdaság helyreállítása, a zöld és
a digitális átállás, valamint a reziliens egységes piac
felé vezető úton. A közlemény leszögezi, hogy a versenypolitika képes alkalmazkodni az új piaci körülményekhez, szakpolitikai prioritásokhoz és fogyasztói
igényekhez. Emellett a Bizottság jelenleg végzi a versenypolitikai eszközök felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi versenypolitikai
eszköz (antitröszt-politika, valamint a vállalategyesítések és az állami támogatások ellenőrzése) továbbra
is megfeleljen a célnak, és hogy meglévő eszköztárát
szükség szerint kiegészítse.

19
tagállamnak

Az EU munkaerőpiaca évtizedek óta most a legerősebb. 2021 eleje és 2022 eleje között közel 6 millió
munkahely jött létre az EU-ban. A gazdaság fellendülésével a tagállamok – a foglalkoztatás hatékony és aktív támogatásáról szóló bizottsági ajánlással összhangban – a rövid távú sürgősségi foglalkoztatásról fokozatosan az előretekintő munkaerőpiaci intézkedésekre tértek át. Annak ellenére, hogy
Oroszország Ukrajna elleni háborúja súlyos gazdasági
hatást gyakorolt bizonyos ágazatokra, az EU-beli foglalkoztatási adatok eddig nagyrészt változatlanok
maradtak, a munkanélküliség pedig rekordalacsony
szintet ért el (2022 júniusában 6% volt). Bár egyre
nagyobb a gazdasági bizonytalanság, a jelenlegi előrejelzések azt mutatják, hogy a foglalkoztatás 2023ban minden bizonnyal továbbra is növekedni fog.

A világjárvány nyilvánvalóvá tette, hogy az emberek
jóllétét előtérbe helyező, erős szociális piacgazdaság
a legellenállóbb gazdasági modell a Covid19 utáni
technológia-vezérelt világban. A szociális jogok
európai pillérére vonatkozó, 2021 márciusában
elfogadott cselekvési terv három ambiciózus kiemelt
uniós célra tett javaslatot 2030-ra a foglalkoztatás,
a készségek és a szegénységcsökkentés terén, amit
az uniós vezetők a portói csúcstalálkozón üdvözöltek.
A 99 milliárd eurós összköltségvetésű Európai Szociális Alap a szociális jogok európai pillére végrehajtásának kulcsfontosságú pénzügyi eszköze. 2022
júniusában mindegyik tagállam benyújtotta nemzeti
céljait, bizonyítva ezzel elkötelezettségét a portói
csúcstalálkozón tett ígéretek teljesítése iránt.

Az egész EU-ra kiterjedő fellendülés megvalósításának
és főképp a kevésbé fejlett régiókban a növekedés ösztönzésének másik eszköze a kohéziós célú
és az európai területeknek nyújtott helyreállítási
támogatás, a REACT-EU. A kohéziós alapok jelentős,
több mint 50 milliárd euró értékű kiegészítő támogatásban részesültek. A REACT-EU volt az első olyan
eszköz, amelyet a Next Generation EU keretében
felhasználtak: az első kifizetésre már 2021 júniusában
sor került. A gyors fellépés enyhítette a világjárvánnyal
összefüggő válság hatását, és megalapozta a hosszú
távú helyreállítási tervet. A REACT-EU támogatja a vállalkozásokat és a vállalkozásfejlesztést, megerősíti az
egészségügyi rendszereket, képzési programokat és
foglalkoztatási programokat finanszíroz, valamint
iskolai felszerelést és anyagi támogatást biztosít
a leginkább rászorulók számára.

A 2020 júliusában előterjesztett európai készségfejlesztési program öt évre szól, és célja, hogy
segítse az egyéneket és a vállalkozásokat a készségfejlesztésben, a munkaerőpiaci lehetőségek kihasználásában és abban, hogy megtalálják a számításukat
a zöldebb és digitálisabb gazdaságban. A 2020
novemberében elindított készségfejlesztési paktum
összefogja a vállalatokat, a munkavállalókat, a helyi
hatóságokat, a szociális partnereket, a képzési szolgáltatókat és a foglalkoztatási szolgálatokat, hogy
azonosítsák, milyen készségekre lesz szükség a különböző ágazatokban, és gondoskodjanak a munkavállalók megfelelő átképzéséről. Már több mint 600
szervezet csatlakozott a paktumhoz, és tett ígéretet
arra, hogy segíteni fog 1,5 millió ember átképzésében.

Az állami támogatás szintén fontos részét képezte
a Bizottság világjárványra adott gazdasági
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2022 júniusában a Parlament és a Tanács történelmi
jelentőségű megállapodásra jutott a megfelelő
minimálbérekről szóló irányelvről, melyre a Bizottság 2020 októberében tett javaslatot. Ez a jogszabály
a kezdetektől fogva prioritás volt az Ursula von der
Leyen vezette Bizottság számára, és hozzá fog járulni
a megfelelő minimálbérek érvényesítéséhez, valamint
a munkavállalók minimálbérrel kapcsolatos védelmének javításához az egész EU-ban.

A szociális jogok európai
pillérének megvalósítására
vonatkozó cselekvési tervben
meghatározott, 2030-ra kitűzött
kiemelt célok
Legalább

78%

Annak érdekében, hogy védje a munkavállalókat
a munka világának digitalizációjával kapcsolatos új
kihívásokkal szemben, a Bizottság 2021 decemberében irányelvjavaslatot nyújtott be a platformalapú munkavégzés munkakörülményeinek javítására. A javaslat azt hivatott biztosítani, hogy a digitális munkaplatformon keresztül dolgozó személyeknek a tényleges munkavégzési feltételeiknek
megfelelő foglalkoztatotti jogállásuk legyen, és élvezhessék az őket megillető munkavállalói jogokat, illetve
megkapják a nekik járó szociális juttatásokat. Emellett
a tervezett irányelv az emberi felügyelet és az átláthatóság biztosítása érdekében szabályozza a platformokon végzett algoritmikus irányítás összetett kérdéskörét is.

A foglalkoztatottak aránya
2030-ra a 20 és 64 év közötti
népesség körében

Legalább

60%

A minden évben képzésben részt
vevő felnőttek aránya 2030-ra

Legalább

Szintén decemberben a Bizottság előterjesztette
a szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési tervét. A szociális gazdaság fokozott támogatása nemcsak munkahelyeket teremt, hanem azt is lehetővé
teszi a szervezeteknek, hogy Unió-szerte növeljék
társadalmi hatásukat. A cselekvési terv elősegíti a szociális gazdaságban működő szervezeteknek, hogy
a láthatóságuk javítása révén növekedjenek és prosperáljanak. Olyan szakpolitikai és jogi kereteket hoz
létre, mely segíti ezeket a vállalkozásokat az indulásban és a bővülésben.

15 millió

A szegénység vagy a társadalmi
kirekesztődés kockázatának
kitettek számában elért csökkenés

A Tanács 2022 júniusában ajánlást fogadott el az
egyéni tanulási számlákról és a mikrotanúsítványokról. Annak érdekében pedig, hogy Európa
továbbra is világ élvonalát képviselje az oktatásban,
a Bizottság egy egyetemekre vonatkozó európai
stratégiát indított el, amely szélesebb körű és
mélyebb transznacionális együttműködés révén nagymértékben javítani fogja felsőoktatási rendszereink
versenyképességét. Ez kedvezőbb feltételeket teremt
majd ahhoz, hogy tudásalapú társadalmainkban
a tehetség maradéktalanul érvényre jusson.

Világviszonylatban az EU és tagállamai élen járnak
a társasági adó reformja terén. Miután 137 ország
aláírta a 15%-os tényleges adókulcsról szóló nemzetközi megállapodást, a Bizottság 2021-ben javaslatot
tett egy olyan irányelvre, amely minimális tényleges
adókulcsot biztosít a nagy multinacionális csoportok
globális tevékenységeire. A javaslat eleget tesz az EU
azon kötelezettségvállalásának, miszerint rendkívül
gyorsan, az elsők között fogja végrehajtani

Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát,
a román üzleti közösség összefogott és létrehozta
a jobs4ukr.com platformot, amely segít az ukrán
menekülteknek munkát találni az EU-ban.
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a globális adóreformról szóló történelmi jelentőségű megállapodást, amelynek célja a nemzetközi társaságiadó-szabályok méltányosságának, átláthatóságának és stabilitásának biztosítása.

a Száhel-övezet országainak élelmiszer-termelését,
és ezáltal csökkentse az élelmiszer-ellátás bizonytalanságát és az éghajlatváltozás hatásait a térségben.
Az EU beruházásainak nagy része az európai szomszédságunk biztonságának, stabilitásának és jólétének megalapozását szolgálja. A Nyugat-Balkán
térségére irányulóan az EU közel 30 milliárd euró
összegű gazdasági és beruházási csomagot léptetett
életbe (ez a régió együttes bruttó hazai termékének
egyharmadát teszi ki). A csomag tíz kiemelt beruházást irányoz elő a fenntartható közlekedés, a tiszta
energia, a környezetvédelem és az éghajlat-politika,
a digitális jövő, a magánszektor és a humán tőke területén. Az uniós beruházások emellett támogatják
a zöld energiára való átállást a Nyugat-Balkánon,
valamint a szén mint elsődleges energiaforrás fokozatos kiiktatását. Emellett 2022-ben az EU kulcsfontosságú lépést tett az Albániával és Észak-Macedóniával folytatandó csatlakozási tárgyalások megkezdése felé is.

EURÓPA KAPUJA A VILÁGRA
Ursula von der Leyen elnök 2021 őszén bejelentést
tett a Global Gateway kezdeményezésről, amellyel
Európa hozzá kíván járulni a következő területeken
világszerte jelentkező, óriási beruházási igények kielégítéséhez: tiszta energia, árvízbiztos utak és hidak,
a szélsőséges hőhullámoknak ellenálló épületek, az
egészségügyi rendszerek felkészítése a jövőbeli világjárványokra, a mezőgazdaság alkalmazkodása a szárazabb körülményekhez, a munkavállalók felvértezése
a holnap munkahelyeinek megfelelő készségekkel,
valamint – hiszen az új gazdaság motorját az adatok
képezik – a digitális infrastruktúra.
A Global Gateway segíteni fogja ezeket a beruházásokat, legyen szó akár állami, akár magánberuházásokról. Ez világszerte fellendíti majd az intelligens,
környezetbarát és biztonságos összeköttetéseket
a digitális szférában, valamint az energia- és a közlekedési ágazatban, és meg fogja erősíteni az egészségügyi, oktatási és kutatási rendszereket. Az EU ezért
növeli a partnereinek tett ajánlatát; kész arra, hogy
világszerte támogasson jelentős infrastrukturális projekteket, különösen olyanokat, amelyek
előmozdítják a zöld és a digitális átállást. Az „Európa
együtt” összefogás révén 2027-ig 300 milliárd euró
értékű beruházást szándékozik mozgósítani, amelynek
fele Afrikában valósul meg.

A keleti partnerség keretében az EU 17 milliárd euró
összegű beruházást mozgósít minden gazdasági ágazatban. Támogat digitális konnektivitási projekteket,
például egy optikai kábel telepítését a Fekete-tenger alatt, és a nagy sebességű széles sávú
infrastruktúra fejlesztését. Emellett olyan közlekedési
útvonalakat kívánunk létrehozni, amelyek megkön�nyítik a személyek és áruk szállítását a kaukázusi
térség és az EU között. További 30 milliárd eurót ruházunk be a déli szomszédságba, nagyrészt a megújulóenergia-infrastruktúrába.

A Global Gateway a következő öt elven alapul: fenntarthatóság, az emberi és szociális jogok kiterjesztése,
jó kormányzás, biztonság és a magánberuházások
bevonása. A kezdeményezés vezérgondolata lényegében az, hogy jobb, értékalapú választási lehetőségeket biztosítsunk az érintett országoknak. Az EU
e kezdeményezés megvalósítása terén szorosan
együtt fog működni a hasonlóan gondolkodó partnerekkel.
A Global Gateway keretében az EU két gyár építését
segíti Ruandában és Szenegálban, ahol élvonalbeli mRNS-vakcinákat fognak gyártani. A jövő
évtől kezdve ezeket az oltóanyagokat haszonkulcs
nélkül fogják értékesíteni afrikai országoknak. Hasonló
együttműködés van folyamatban Ghánával és Dél-Afrikával is. Emellett a Global Gateway már támogatja
a Nagy Zöld Fal kezdeményezést, melynek célja,
hogy Szenegáltól Nigeren át Etiópiáig növelje

35

AZ UNIÓ HELYZETE 2022-BEN
EREDMÉNYEINK

A Global Gateway beruházásai környezeti szempontból fenntarthatóak, és partnereink pénzügyi lehetőségeihez mértek. Beruházásaink mindig az embereket
helyezik előtérbe. A projekteket mindig partnereinkkel együtt tervezzük meg, így biztosítva azt, hogy
azok tartós előnyökkel járjanak a helyi közösségek
számára. Európának egyértelmű stratégiai érdeke

fűződik ehhez. Elemi érdekünk, hogy együttműködjünk
bolygónkért, és hogy szomszédainkat és partnereinket
ellenállóbbá tegyük a különböző sokkhatásokkal
szemben, és a tarthatatlan függőségeket kiegyensúlyozottabb, kölcsönösen előnyös kapcsolatokkal váltsuk fel.

GLOBAL GATEWAY: ÖT BERUHÁZÁSI PRIORITÁS
ÉGHAJLAT
ÉS ENERGIA

DIGITALIZÁCIÓ
Az EU
támogatja
a nyílt és
biztonságos
internetet

ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
Az EU támogatja
a
környezetbarát,
intelligens és
biztonságos
közlekedési
módozatokat

Az EU elősegíti
a tiszta
energiára való
átálláshoz
szükséges
beruházásokat
és szabályokat

EGÉSZSÉGÜGY
Az EU segíti
az ellátási
láncok és a
helyi
oltóanyaggyárt
ás erősítését

OKTATÁS
ÉS KUTATÁS
Az EU beruház a magas
színvonalú oktatásba,
különös tekintettel
a lányokra és a nőkre,
valamint a kiszolgáltatott
csoportokra
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4. A
 Z EURÓPAI DEMOKRÁCIA
PILLÉREI
A BIZOTTSÁG VÉDELMEZI
A DEMOKRÁCIÁT ÉS
A JOGÁLLAMISÁGOT

országban élnek) vonatkozó jelenlegi uniós szabályok
aktualizálására is. Bár körülbelül 13,5 millió ilyen polgár van, kevesen élnek közülük szavazati jogukkal az
európai és a helyhatósági választásokon. Az új javaslatok megkönnyítik a szavazást a mobilis polgárok
számára.

Az európai kontinensen a demokrácia támadásoknak
van kitéve. Az Ukrajna elleni orosz agresszió egyenesen a demokrácia ellen indított háború. Háború az
ellen, hogy kizárólag Ukrajna népe hozhasson szuverén döntéseket a saját jövőjével kapcsolatban. Az
Ukrajnának nyújtott támogatásunk közvetlenül
demokratikus értékeinkre vezethető vissza. Az
ukrán nép az Európai Uniót a demokrácia, az emberi
jogok, a jogállamiság, valamint az egyéni és gazdasági
szabadság védelmezőjének tekinti. Az Európai Unió
ma ezeket az eszméket képviseli. A demokráciánk
azonban nem tekinthető olyasminek, ami magától
értetődő: annak nap mint nap gondját kell viselni. Az
Ursula von der Leyen vezette Bizottság megbízatásának kezdete óta erre törekszik.

A Bizottság a szerződések őre. A Bizottság feladata, hogy megvédje az uniós polgárok jogait, bárhol
is éljenek az Unión belül. A jogállamiság az Európai
Unió összekötő ereje. Alapvető fontosságú az EU alapját képező értékek – a demokrácia, a szabadság, az
egyenlőség és az emberi jogok tiszteletben tartása –
védelme szempontjából. Az EU részeként, valamint
szabad állampolgárok szuverén országaiként ezt vallja
az Unió mind a 27 tagállama.
Az Ursula von der Leyen vezette Bizottság történelmi
jelentőségű intézkedéseket vezetett be a jogállamiság
előmozdítására és védelmére irányuló uniós kapacitás
megerősítése érdekében. A Bizottság átfogó jogállamisági mechanizmust hozott létre, amely éves párbeszédet ír elő az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal
és a Bizottsággal, valamint a tagállamokkal, a nemzeti
parlamentekkel, a civil társadalommal és a jogállamiság területén tevékenykedő egyéb érdekelt felekkel.

A képviseleti demokráciának is folyamatos megújulásra van szüksége. A Bizottság 2021 novemberében
javaslatot terjesztett elő a politikai reklámtevékenységek átláthatóságáról és targetálásáról.
A javaslat a választási integritás és a nyílt demokratikus vita védelmét célzó, az európai demokráciáról
szóló cselekvési terv keretében bejelentett intézkedések egyike. A javasolt szabályok előírnák, hogy minden
politikai reklám esetében egyértelműen fel kell tüntetni, hogy politikai reklámról van szó, és többek között
azt az információt, hogy ki és mennyit fizetett érte.
A Bizottság javaslatot tett továbbá az európai politikai
pártokra és alapítványokra, valamint az uniós „mobilis polgárokra” (akik állampolgárságuktól eltérő uniós

E párbeszéd megkönnyítése érdekében a Bizottság
éves uniós jogállamisági jelentéseket adott ki,
amelyek négy kulcsfontosságú területre összpontosítanak: igazságszolgáltatási rendszerek, korrupcióellenes keretek, médiapluralizmus, valamint a fékekkel és
ellensúlyokkal kapcsolatos egyéb intézményi kérdések.
Mindegyik jelentés az EU egészének helyzetét értékeli,
és 27 országfejezetet tartalmaz, amelyek a tagállamokban bekövetkezett fejleményeket vizsgálják. Eddig
három éves jogállamisági jelentést tettek közzé, a legutóbbit 2022 júliusában. Az idei évtől kezdődően
a jelentések konkrét ajánlásokat tartalmaznak a tagállamok számára.
A Bizottság felelőssége, hogy megvédje az uniós költségvetést a jogállamiság megsértésével szemben.
2021-től az uniós költségvetés további védelmet nyújt
a jogállamisági elvek megsértésével szemben. Ez az
uniós költségvetés védelmét szolgáló, 2021 januárja
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óta hatályos általános feltételrendszernek – más
néven „a feltételrendszerről szóló rendeletnek” –
köszönhető. Ez a mechanizmus áll a Next Generation
EU és az uniós költségvetés középpontjában. Intézkedéseket kell hozni, ha megállapítást nyer, hogy a jogállamiság tagállami megsértése érinti vagy súlyosan
veszélyezteti az uniós költségvetéssel való hatékony
és eredményes pénzgazdálkodást vagy az EU pénzügyi érdekeit.

A demokrácia és a jogállamiság az uniós csatlakozási
folyamat szempontjából is központi kérdés. A Nyugat-Balkán, Ukrajna, Moldova és Grúzia polgárai ezt
várják el országaik számára, és ezek az értékek képezik az „alapvető feladatok elsődlegessége elvének” alapjait, amely a bővítési módszertan leglényegesebb megközelítése.

ÚJSÁGÍRÁS ÉS
SZÓLÁSSZABADSÁG

A Bizottság 2022. április 27-én a költségvetési feltételrendszerről szóló rendelet alapján írásbeli értesítést küldött a magyar hatóságoknak. A Bizottság megállapította, hogy a Magyarországon tapasztalható számos jogállamisági probléma érinti vagy
súlyosan veszélyezteti az uniós költségvetéssel való
hatékony és eredményes pénzgazdálkodást vagy az
Unió pénzügyi érdekeinek védelmét. Az értesítés olyan
eljárást indított el, amelynek során a Bizottság megvitatta a nemzeti hatóságokkal, hogy miként lehetne
konstruktívan kezelni a felvetett kérdéseket. Augusztus 22-én Magyarország észrevételeket és korrekciós
intézkedéseket nyújtott be. A Bizottság jelenleg elemzi
ezt a választ, mielőtt döntene arról, hogy javasol-e
intézkedéseket a Tanács általi elfogadásra.

A demokrácia egyik alapelve, hogy a kormány az
embereket szolgálja. A demokráciák lehetővé teszik
a polgárok számára, hogy döntéseket hozzanak, és
elszámoltassák a megválasztott tisztviselőiket. Ehhez
elengedhetetlen, hogy a polgárok szabadon és magas
színvonalon hozzáférjenek az információkhoz.
A tömegtájékoztatás szabadsága és a médiapluralizmus – az európai demokráciáról szóló
cselekvési terv egyik kiemelt területe – ezért alapvető fontosságú a megfelelően működő demokratikus
rendszer szempontjából.
2021 decemberében Joe Biden, az Egyesült Államok
elnöke volt a házigazdája a demokráciáról szóló csúcstalálkozónak, amelynek egyik vezetői ülését Ursula
von der Leyen elnök tartotta. A Bizottság elnöke kijelentette, hogy „minden nap dolgoznunk kell a demokrácia javításán, mivel tudjuk, hogy a történelemben
milyen gyorsan és milyen pusztító módon következhetnek be a változások”. A Bizottság bejelentette
a Globális Európa új, 1,5 milliárd eurós „emberi

Az Európai Unió ma minden eddiginél több pénzt fektet be a kollektív helyreállítás előmozdítása és az
orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünk
megszüntetése érdekében. Ezért különös figyelmet
kell fordítanunk arra, hogy ezt a pénzt megfelelően és
hatékonyan használják fel. Amellett, hogy ez demokráciáink létfontosságú eleme, bizalmat teremt
a befektetőkben és a vállalkozásokban ebben a döntő
pillanatban.
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jogok és demokrácia” programját, amelynek célja,
hogy 2027-ig növelje az emberi jogok, az alapvető
szabadságok, a demokrácia, a jogállamiság, valamint
a civil társadalmi szervezetek és az emberijog-védők
munkájának előmozdítására és védelmére irányuló
uniós támogatást.

valamint Ukrajna biztonságos városaiba vagy az
EU-ba való átköltözéssel, illetve új irodák létrehozásával kapcsolatos működési költségeket.
Az újságírók azonban az EU-n belül is egyre
nagyobb kihívásokkal szembesülnek. Tekintettel
a médiakörnyezetet érintő technológiai és digitális
változásokra (amelyeket a Covid19-világjárvány
tovább gyorsított), valamint az újságírók elleni, egyre
gyakoribbá váló fenyegetésekre és támadásokra, számos újságíró egyre több akadállyal szembesül
a demokrácia érdekében végzett alapvető munkája
során. A Bizottság eddig három intézkedést hajtott
végre vagy készített elő e tendenciák visszafordítására.
Először is a Bizottság 2021 szeptemberében ajánlásokat terjesztett a tagállamok elé arra vonatkozóan,
hogy miként lehetne javítani az újságírók biztonságát – offline és online egyaránt. A legfontosabb kezdeményezések közé tartozik a független nemzeti
támogató szolgálatok létrehozása, beleértve a segélyvonalakat, a jogi tanácsadást, a pszichológiai támogatást, az újságírók fokozott védelmét a demonstrációk során, valamint menedékhelyek biztosítását
a fenyegetésekkel szembesülő újságírók és médiaszakemberek számára.

Bátor újságírók kockáztatják az
életüket, miközben az ukrajnai
háború emberi hatásáról
tudósítanak. A francia Frederic
Leclerc-Imhoff csupán 32 éves volt,
amikor Ukrajnában egy humanitárius
konvoj elleni orosz támadás során
életét vesztette.

Másodszor, 2022 áprilisában a Bizottság erőteljes
jogszabályra tett javaslatot az újságírók és az
emberijog-védők visszaélésszerű perekkel szembeni védelme érdekében. Az új intézkedések lehetővé teszik a bírák számára, hogy gyorsan megszüntessék a közéleti részvételt akadályozó stratégiai
pereket, és támogassák a köz érdekében felszólaló
újságírókat és emberijog-védőket.
Harmadszor pedig a Bizottság most előterjeszti
a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabályt. A jogi aktus első alkalommal fog az uniós
jogban rögzíteni a médiapluralizmus és a média szerkesztői függetlenségének védelmét szolgáló közös
biztosítékokat. A tömegtájékoztatás szabadságát,
a médiapluralizmust és az újságírók biztonságát az
éves jogállamisági jelentések is nyomon követik.

A Bizottság az Ukrajnának juttatott 335 millió euró
összegű humanitárius segély révén aktívan támogatja Ukrajna független médiáját és civil társadalmát. Az európai civil társadalom is fokozza az
ukrán újságírók támogatását.
Egy nappal azután, hogy Oroszország február 25-én
megtámadta Ukrajnát, kisebb páneurópai médiapartnerek egy csoportja – köztük az Are We Europe Alapítvány is – összefogott egy cél érdekében:
150 000 euró összegű sürgősségi alapot szerettek
volna előteremteni az ukrán médiaszervezetek és az
egyéni újságírók számára. Egy héttel később több mint
1,5 millió euró gyűlt össze a „Keep Ukraine’s Media
Going” kampány keretében. Ez az összeg főleg kisebb
pénzadományokból tevődött össze, amelyhez magánszemélyek ezrei járultak hozzá a világ különböző pontjairól. Ezeket az adományokat közvetlenül ukrán
újságírók kapják meg, hogy fedezzék a háborúról való
tudósítással, a sürgős felszerelések biztosításával,

EGYENLŐSÉGKÖZPONTÚ UNIÓ
A politikában, az üzleti tevékenységben és a társadalom egészében csak akkor érhetjük el a teljes potenciálunkat, ha minden tehetségünket és sokszínűségünket kihasználjuk. Innováció a különböző hátterű
emberek és a különböző perspektívák keveredésekor
jön létre. Az előttünk álló demográfiai kihívások miatt
nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne erősítsük
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meg és ne használjuk ki a sokszínű társadalmak tagjaiban rejlő lehetőségeket. Azonos lehetőségeket kell
biztosítani mindenki számára, akik azonos ambíciókban osztoznak, és ez a megbízatás kezdete óta az
Ursula von der Leyen vezette Bizottság egyik fő prioritása. A nemek közötti egyenlőség megteremtése az
EU külső tevékenységeinek egyik kulcsfontosságú
célkitűzése.

online erőszakot, amely magában foglalja az intim
képek beleegyezés nélküli megosztását, az internetes
fenyegető zaklatást, az internetes zaklatást, valamint
az erőszakra vagy gyűlöletre való internetes uszítást.
Az új szabályok megerősítik az áldozatok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, és arra ösztönzik
a tagállamokat, hogy tegyék könnyebbé a támogatáshoz jutást.

Az egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés elleni
küzdelem minden demokrácia alapvető értéke. A nők
és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióról szóló
szerződés 2. cikkében meghatározott alapvető uniós
érték. A befogadás és a sokszínűség az innovációt és
a gazdasági termelékenységet is ösztönzi. Tíz évvel
azután, hogy a Bizottság először tett javaslatot a vállalati vezetőtestületekben a nemek egyensúlyának javítására irányuló irányelvre, az Ursula von der
Leyen vezette Bizottság megújult erőfeszítéseinek
köszönhetően a társjogalkotók megállapodásra jutottak.

Az EU és az ENSZ Reflektorfény kezdeményezése,
amelynek célja a nők és lányok ellen elkövetett erőszak valamennyi formája elleni küzdelem, az EU-n
kívül figyelemreméltó eredményeket ért el. A kezdeményezés a magatartásbeli változást célzó kampányok révén világszerte 130 millió embert ért el, és
a részt vevő országokban megduplázta a nemi alapú
erőszakkal kapcsolatos ítéletek számát, ezenkívül hozzájárult ezer helyi és önszerveződő nőjogi szervezet
szerepvállalásának és befolyásának növekedéséhez.
A Covid19-világjárvány idején – és különösen akkor –
aktív Reflektorfény kezdeményezésnek köszönhetően
több mint 1,6 millió nő és lány fért hozzá a nemi alapú
erőszakkal kapcsolatos helyi szolgáltatáshoz.

A munkahelyi bérdiszkrimináció továbbra is problémát
jelent. A Bizottság ezért 2021 márciusában irányelvjavaslatot terjesztett elő az „egyenlő munkáért
egyenlő bért” elv alkalmazásának a bérek átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok révén történő
megerősítéséről. Emellett a Bizottság Horizont Európa
programja elindította a Women TechEU kísérleti projektet, amelynek célja, hogy a nőket a mélytechnológia élvonalába helyezze. A Women TechEU évente 130,
nők által vezetett induló innovatív vállalkozás támogatásával kezeli a nemek közötti innovációs szakadékot.

A Bizottság együttműködik
a tagállamokkal
a rasszizmus elleni és
az LMBTIQ+ nemzeti
cselekvési tervek
kidolgozása, elfogadása és
végrehajtása érdekében.

A nemi alapú erőszak továbbra is túl sok nő számára
jelent szörnyű valóságot az EU-ban. 2022 márciusában a Bizottság uniós szintű szabályokra tett javaslatot a nőkkel szembeni nemi alapú erőszak és
a kapcsolati erőszak felszámolása érdekében.
A javasolt irányelv bűncselekménnyé nyilvánítja mind
a beleegyezés hiányában elkövetett nemi erőszakot,
mind a női nemi szervek megcsonkítását. Emellett
bűncselekménnyé nyilvánítja a nemi és nemi alapú

Az Európai Bizottság elkötelezett a pluralista, nemek
közötti egyenlőségre épülő társadalom mellett,
amelyben az LMBTIQ+ személyek, a kisebbségek és
a fogyatékossággal élő személyek egyenlő bánásmódban részesülnek. Az Esélyegyenlőségi Munkacsoport arra törekszik, hogy az egyenlőséget valamennyi szakpolitikai területen érvényesítse.
A megkülönböztetésnek nincs helye az EU-ban.
A Bizottság együttműködik a tagállamokkal a ras�szizmus elleni és az LMBTIQ+ nemzeti cselekvési
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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözli
a társjogalkotók között a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető
igazgatói körében a nemek közötti egyensúly javításáról szóló
irányelvvel kapcsolatban elért politikai megállapodást.
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tervek kidolgozása, elfogadása és végrehajtása érdekében, és 2022 márciusában, illetve áprilisában kapcsolódó iránymutatásokat adott ki. 2021 decemberében a Bizottság megtette az első lépéseket annak
érdekében, hogy az uniós bűncselekmények listáját
kiterjessze a gyűlöletbeszédre és a gyűlölet-bűncselekményre is. A Tanáccsal való megállapodást
követően a kezdeményezés közös minimumszabályokat fog biztosítani a bűncselekmények meghatározására és az összes uniós tagállamban alkalmazandó
szankciókra vonatkozóan. A Szerződések őreként
a Bizottság nem habozik kötelezettségszegési eljárást indítani az alapvető jogok megsértése
miatt, ahogy az például az LMBTIQ+ közösség ellen
Magyarországon és Lengyelországban elkövetett jogsértések esetén történt.

Az európai zsidók és a zsidó közösségek több mint
kétezer éve járulnak hozzá Európa fejlődéséhez, és
Európa identitásának elválaszthatatlan részét képezik.
Az antiszemitizmus összeegyeztethetetlen Európa
alapvető értékeivel, de sajnos még napjainkban is
létezik Európában. Az antiszemitizmus elleni küzdelemre és a zsidó élet előmozdítására vonatkozó, 2021 októberében elfogadott uniós stratégia
egy sor intézkedést határoz meg az antiszemitizmus
valamennyi formája elleni küzdelem fokozásával kapcsolatban, első alkalommal helyezve hangsúlyt a zsidó
örökség és kultúra előmozdítására és az antiszemitizmus elleni, EU-n kívüli küzdelemre az intézkedések
keretében. A tagállamok jelenleg nemzeti cselekvési
terveket dolgoznak ki, amelyek 2022 végére készülnek
el.
Társadalmainkban nincs helye semmilyen erőszaknak,
különösen a gyermekekkel szembeni erőszaknak.
A Bizottság 2022. május 11-én új uniós jogszabályra tett javaslatot a gyermekek online szexuális bántalmazásának megelőzése és az ellene
folytatott küzdelem érdekében. A javasolt uniós
szabályok kötelezni fogják a szolgáltatókat arra, hogy
a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat felderítsék, bejelentsék és eltávolítsák. A gyermekek szexuális bántalmazása elleni új, független
uniós központ szorosan együtt fog működni a nemzeti
bűnüldöző hatóságokkal, A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségével, valamint segítséget
nyújt a csoportoknak a túlélők megmentéséhez és
támogatásához, valamint az elkövetők bíróság
elé állításához.

Anna Ohnweiler egyike az
„Omas gegen rechts” („Nagyik
a szélsőségesség ellen”) társaság
alapítóinak, amely harcol az
antiszemitizmus, a rasszizmus és
a nőgyűlölet ellen.

Ugyanezen a napon a Bizottság elfogadta a gyermekbarát internetre vonatkozó új, európai stratégiát. A gyermekek digitális oktatásába történő több
beruházáson túl a Bizottság és az érdekelt felek szabályokat dolgoznak ki az online szolgáltatások életkornak megfelelő kialakítására vonatkozóan, a gyermekek aktív részvételével. Ezenkívül hatályba léptek
az online terrorista tartalmak eltávolítására vonatkozó
szabályok is. Ezek a szabványok összhangban lesznek
a digitális szolgáltatásokról szóló kiemelt jogszabályunkkal. A gyermekek világszerte – és nem csak Európában – nagyobb biztonságban lesznek, továbbá
fokozzuk bevonásukat.

A helyi szintű fellépés elengedhetetlen a tényleges
változáshoz. Ennek szellemében 2022 áprilisában első
alkalommal osztották ki „A befogadás és a sokszínűség európai fővárosai” díjat, amellyel elismerték az európai kisvárosok, nagyvárosok és régiók
által a befogadás előmozdítása, valamint a megkülönböztetéstől és gyűlölettől mentes társadalmak
létrehozása érdekében végzett munkát. A fogyatékosságügyi platform egy másik olyan keretet biztosít, amely lehetővé teszi az érdekelt felek számára
a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztását,
az egymástól való tanulást és az együttműködést.

A gyermekkori hátrányos helyzet és kirekesztettség
kihatással van a gyermekek későbbi érvényesülési
lehetőségeire. Az európai gyermekgarancia célja,
hogy megoldja ezt a problémát. Iránymutatást és eszközöket biztosít a tagállamok számára ahhoz, hogy
támogassák a rászoruló gyermekeket az oktatáshoz,
a tanórán kívüli tevékenységekhez, az egészséges
iskolai étkeztetéshez és az egészségügyi ellátáshoz
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DEMOGRÁFIA, VIDÉKI
TÉRSÉGEK ÉS SOKFÉLESÉG

való hozzáférésük biztosítása révén. 2022-ben
a Bizottság 10 tagállamot segített abban, hogy oktatási rendszereiket inkluzívabbá tegyék azáltal, hogy
támogatta a fogyatékossággal élő, illetve a migráns
hátterű vagy kiszolgáltatott helyzetű gyermekek befogadását.

Európa mélyreható demográfiai változásokon
ment keresztül, amelyekkel továbbra is szembesül. Az
elmúlt öt évtizedben a születéskor várható élettartam
körülbelül 10 évvel nőtt az EU-ban. Ez figyelemreméltó eredmény, amely bizonyítja szociális piacgazdaságunk erejét és értékét. Mindazonáltal a népesség
elöregedése hatással van életmódunkra, ezért szociális modellünket és szakpolitikáinkat ezen új helyzet
alakulásához kell igazítanunk.

Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 2 millió
ukrán gyermek kapott menedéket az Európai
Unióban. Ezeknek a gyermekeknek ugyanolyan jogokat és védelmet biztosítunk, mint azoknak a gyermekeknek, akik uniós polgárok. Szívet melengető volt
látni, hogy szerte a tagállamokban milyen kedvesen
fogadták őket az iskolákban. Ezek a gyermekek megérdemlik a legjobb oktatást és gondoskodást, hogy
amikor a háború véget ér, hazatérhessenek, és Ukrajna
újraépülhessen, tovább haladva az Európa felé vezető
úton.

A Bizottság ezért megbízatása elején elfogadta az
idősödésről szóló zöld könyvet, és széles körű nyilvános vitát indított azokról a kihívásokról és lehetőségekről, amelyek a minden generációt érintő idősödés hosszú távú hatásaival foglalkoznak. A nyilvános
konzultáció eredménye nagyrészt tükröződni fog az
európai gondozási stratégiában, amelyet a Bizottság 2022 szeptemberében fog előterjeszteni.

Európa vidéki
területei – ahol az EU
lakosságának mintegy
30%-a él, és amelyek az EU
területének 80%-át fedik le –
aktív szereplői az EU zöld és
digitális átállásának.

A 30 éves Anasztaszija Konovalova
Odesszából Bukarestbe menekült,
ahol most általános iskolai órákat tart
ukrán gyerekeknek.
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Európa jövője a vidéki térségektől is függ, ahol az EU
lakosságának mintegy 30%-a (137 millió ember) él,
és amelyek az EU területének 80%-át fedik le.
A vidéki térségek aktív szereplői az EU zöld és
digitális átállásának.
A szabad távmunka vagy a távoktatás sok európai
számára gyorsan a mindennapok része lett, új lehetőségeket teremtve a fiatal családok, a vállalkozások
és a vidéki közösségek számára. A fenntartható mezőgazdaság innovációi nemcsak az emberek egészségét
és az éghajlat védelmét szolgálják, hanem Európa
élelmezésbiztonságát is.

méltányos határigazgatást a menekültügyre és a migrációra vonatkozó hatékony és humánus szabályokkal
ötvözi. A Bizottság 2021. június 2-án a schengeni
térség megerősítésére irányuló új stratégiát terjesztett
elő, amelynek célja, hogy biztosítsa az EU külső
határainak hatékony igazgatását, fokozza a rendőrségi és igazságügyi együttműködést, javítsa a felkészültséget és az irányítást, valamint kiteljesítse
a schengeni térség bővítését. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége 2022 januárjában kezdte meg
működését, és növelte a tagállamoknak nyújtott
támogatás összegét. A migrációs felkészültségi és
válságkezelési hálózat aktiválása – amelynek célja
a helyzetismeret és a korai előrejelzés javítása a migráció területén – rávilágított az információmegosztás
jelentőségére.

A 2021 júniusában elindított, a vidéki térségekre
vonatkozó hosszú távú jövőkép kijelöli az erős,
összekapcsolt, reziliens és virágzó vidéki területek
megvalósításának útját. A 2021 decemberében indított Vidékfejlesztési Paktum figyelembe veszi
a vidéki közösségek véleményét, a közösen megalkotott vidékfejlesztési cselekvési terv pedig segít a hos�szú távú jövőkép megvalósításában. Ebben a szellemben a Next Generation EU különös hangsúlyt fektet
vidéki térségeink jólétére: a Tanács által 2022. június
30-án elfogadott 25 nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv mintegy 14,6 milliárd euró összegű
finanszírozással támogatja a vidéki és távoli térségeket, amely számos területre – például a természet
helyreállítására, a nagy sebességű internetkapcsolatokra és a helyi vasutakra – irányuló beruházásokat
és reformokat is magában foglal.

EURÓPA IFJÚSÁGI ÉS
RÉSZVÉTELEN ALAPULÓ
POLITIKAI DÖNTÉSHOZATALA

A jogszerű migrációra vonatkozó ambiciózus és fenntartható uniós politikára van szükség ahhoz, hogy
vonzóvá tegyük az ágazatot a tehetséges szakemberek számára, akikre a vállalkozásainknak a városokban és a vidéki területeken nagy szüksége van. 2022
áprilisában a Bizottság előterjesztette a képzett és
tehetséges munkavállalókra vonatkozó csomagot, amely a migráns munkavállalók jogainak javítását és a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezők EU-n belüli mobilitásának megkönnyítését célzó
jogalkotási javaslatokat tartalmaz. A Bizottság uniós
tehetségbázist hoz létre, hogy a harmadik országbeli
állampolgárok esetében elősegítse a munkaerőpiaci
kereslet és kínálat összehangolását. Mostanában indul
egy kísérleti projekt, amely az ukrán menekültekre
összpontosít. A munkaerőpiaci kereslet és a készségigények összehangolása terén a nem uniós
országokkal folytatott operatív együttműködés megerősítése érdekében a Bizottság tehetséggondozási
partnerségeket indít a kulcsfontosságú partnerekkel.

A Covid19-világjárvány alatt a fiatalok szabadságuk
nagy részét feláldozták mások egészsége és biztonsága érdekében. Igazán jó példával jártak elöl. Az Unió
helyzetéről szóló 2021. évi beszédében Ursula von
der Leyen elnök azt javasolta, hogy 2022 legyen az
ifjúság európai éve. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy
az Európai Unió jobban együttműködjön a fiatalokkal,
meghallgassa a kéréseiket, és megértse azt, hogy
milyen jövőt álmodtak meg Európa számára.

Azóta, hogy a Bizottság 2020 szeptemberében előterjesztette az új migrációs és menekültügyi paktumot, előrelépés történt a migráció szélesebb körű
kérdésének kezelése terén. A paktum a szilárd és

• a közösségi média kampánya keretében 240 millió alkalommal megjelenített figyelemfelkeltő
posztok, amelyek a 18–25 év közötti európaiak
80%-át érték el.

Az európai év félidejében figyelemreméltó eredményekről lehet beszámolni:
• 27 tagállam, 6 nem uniós ország, 30 európai
bizottsági főigazgatóság és szolgálat, valamint
120 érdekelt szervezet részvétele;
• a Bizottság mintegy 90, fiataloknak szóló kiemelt
kezdeményezése, több ezer, a tagállamok által
Európa-szerte és Európán kívül végrehajtott tevékenység és rendezvény;
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össze, ezeket a nemzeti hatóságoknak ellenőrizniük
kell:
• „A cápauszony-leválasztás és -kereskedelem
megállítása”;
• „Mentsük meg a méheket és a mezőgazdasági
termelőket! Méhbarát mezőgazdaságot az egészséges környezetért”;

A Bizottság 2022-ben elindította az ALMA (Aim, Learn,
Master, Achieve – tűzz célt magad elé, tanulj, fejleszd
készségeidet, érvényesülj) elnevezésű új kezdeményezést, hogy támogassa a legkiszolgáltatottabb vagy
leghátrányosabb helyzetű fiatalokat a munkaerőpiacra való belépésben. Az ALMA egy 2–6 hónapig tartó
mentorált tapasztalatszerzést foglal magában egy
másik uniós tagállamban, amelyhez a külföldi tartózkodás előtt, alatt és után is biztosítanak képzést és
tanácsadást. Az ALMA kiegészíti a 2020-ban indított
megerősített ifjúsági garanciát, amelynek keretében
valamennyi tagállam kötelezettséget vállalt annak
biztosítására, hogy minden 30 év alatti fiatal a munkanélkülivé válását vagy az oktatás befejezését követő
négy hónapon belül színvonalas állásajánlatot kapjon,
illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön.
A számos uniós tagállamban sikeres ifjúsági garanciát
kiterjesztik a Nyugat-Balkánra is annak biztosítása
érdekében, hogy a régióban egyetlen fiatal polgár se
maradjon le.

• „Támogassuk az állatkínzás nélkül előállított kozmetikai termékeket – az állatkísérlet-mentes előállítási folyamatok melletti uniós kötelezettségvállalás érdekében”.
A Bizottság elkötelezett az uniós döntéshozatali folyamat átláthatóságának és legitimitásának biztosítása
mellett. Egyik fő célja az európaiak és a civil társadalom politikai döntéshozatalban való részvételének
előmozdítása. A nyilvánosság és az érdekelt felek az
„Ossza meg velünk véleményét!” internetes portálon keresztül a teljes szakpolitikai döntéshozatali
ciklus során, a Bizottság által előterjesztett első elképzelésektől kezdve a kezdeményezések biztosi testület
általi elfogadását követően is véleményt nyilváníthatnak.
A konzultációs folyamat további egyszerűsítése érdekében a Bizottság 2021 novemberében egységes
véleményezési felhívást vezetett be, amely két korábbi
lépést ötvözött. Ezt mostanra valamennyi uniós
nyelvre lefordították, hogy biztosítsák a nyilvánosság
a lehető legnagyobb mértékben történő részvételét.
A fogyatékossággal élő személyek jogaira vonatkozó
stratégiával összhangban a konzultációk a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhetőbbé váltak, és a tudományos kutatói közösséget
arra ösztönzik, hogy a konzultációk kezdetétől nyújtsák be a vonatkozó tudományos kutatásokat.

Úgy véljük, hogy Európának a fiatalok szellemiségére
van szüksége a világjárvány leküzdéséhez és egy új
fejezet megnyitásához. Ezért az ifjúság európai éve
célkitűzéseit összehangoltunk a Next Generation EU
intézkedéseivel, amelyek célja egy környezetbarátabb,
a digitális életre felkészültebb és méltányosabb társadalom kialakítása az elkövetkező évtizedekre.
Annak érdekében, hogy a fiatalok beleszólhassanak
az uniós szakpolitikai döntéshozatalba, a Bizottság
2022-ben számos tevékenységet koordinált, szorosan
együttműködve az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal, a regionális és helyi hatóságokkal, az ifjúsági
szervezetekkel és közvetlenül az európai fiatalokkal.
Az Európa jövőjéről szóló konferencia polgári vitacsoportjainak egyharmada (16 és 25 év közötti) fiatalokból állt.

Annak érdekében, hogy a közösségi médián keresztül
széles körben megismertesse a szakpolitikai döntéshozatalhoz való hozzájárulás lehetőségeit, a Bizottság
aktívan együttműködik az Európai Gazdasági és

2022-ben ezenkívül az európai polgári kezdeményezés 10. évfordulóját is ünnepeltük. A Bizottság 2021.
szeptember közepe óta tíz új európai polgári kezdeményezést vett nyilvántartásba, amelyek a ruházati ágazat munkakörülményeinek javításától kezdve
a zöld termékek adóztatásáig és az állatok jogainak
bővítéséig számos területen uniós fellépésre szólítanak fel. Ebben az időszakban az alábbi három kezdeményezéshez több mint 1 millió polgár aláírása gyűlt
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Szociális Bizottsággal, a Régiók Európai Bizottságával,
a Bizottság tagállami képviseleteivel, a nemzeti hatóságokkal és más képviseleti szervezetekkel. Összességében a Bizottság több mint 5 000 visszajelzési
lehetőséget tett közzé, és több mint 3 millió hozzászólást kapott. Az Unió helyzetéről szóló 2021. évi
beszéd óta a Bizottság közel 600 000 hozzászólást
kapott polgároktól, vállalkozásoktól és érdekelt
felektől több mint 800 szakpolitikai kezdeményezésével kapcsolatban.

AZ EURÓPA JÖVŐJÉT
FORMÁLÓ POLGÁROK

Leverne Nijman és Leah Corsmit
Hollandia északi részéről
Brüsszelbe kerékpározott az Európai
Szolidaritási Testület támogatásával.
Vendégelőadóként több mint 800
fiatal előtt beszéltek az EU-ról, és
ötleteket gyűjtöttek tőlük Európa
jövőjével kapcsolatban.

2021. május 9. és 2022. május 9. között az Európai
Unió több százezer európai polgárt ért el, akik soha
nem gondolták volna, hogy egyszer részt vesznek az
Unió döntéshozatalában. Az Európa jövőjéről szóló
konferencia egyedülálló, példa nélküli léptékű és
hatókörű gyakorlat volt a részvételi demokrácia terén.
A konferencia 49 javaslatot és 326 konkrét intézkedést tartalmazó zárójelentését 2022. május 9-én
ismertették a három uniós intézmény elnökével. Ezek
a konferencia plenáris ülésén – többek között a polgárok, az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű
választott képviselők, a szociális partnerek és a civil
társadalom részvételével – folytatott tanácskozások
eredményei.

A konferencia keretében megtartott több mint 6 500
rendezvény különböző formákat öltött a véletlenszerűen kiválasztott polgári vitacsoportoktól kezdve
a civil társadalmi szervezetek által szervezett,
helyi szintű rendezvényekig, gyakran a nemzeti,
regionális és helyi hatóságokkal együttműködésben.
Az egyik ilyen önszerveződő projekt az „El nem mondott történetek” volt, amelynek célja, hogy felerősítse
azoknak az emberek hangját és történeteit, akiknek
az országa az európai színtéren nem kap elég figyelmet és megfelelő képviseletet. Az „El nem mondott
történetek” projekt hét interdiszciplináris műhelytalálkozót foglal magában hét európai országban, ahol
fiatal újságírók és kampányolók dolgoznak együtt,
hogy platformot hozzanak létre a helyi immerzív multimédiás történetek és a közös jövőnkre vonatkozó
elképzeléseik számára.

Több mint 750 000 résztvevő közel 19 000 ötletet
osztott meg és vitatott meg a többnyelvű digitális
platformon. A kifejezetten a konferenciához tervezett,
az EU mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető deliberatív demokráciaplatformot több mint 5 millióan
keresték fel. Az automatikus gépi fordítás lehetővé
tette a felhasználók közötti közvetlen transznacionális párbeszédet, elhárítva a nyelvi akadályokat. A teljes átláthatóság biztosítása érdekében az összes
eljárást közzétették, és a platform a folyamat adattáraként szolgál.

Az Európa jövőjéről
szóló konferenciának
köszönhetően
a legkülönbözőbb társadalmi
helyzetű polgárok oszthatták
meg elképzeléseiket az EU
jövőjéről.
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A konferencia központi eleme a négy európai polgári
vitacsoportban részt vevő 800 véletlenszerűen kiválasztott polgár munkája volt. A résztvevők egyharmada 16–25 éves volt, ami biztosította a fiatalok
jelentős arányú részvételét a konferencián. A résztvevők három hétvégén is összeültek, hogy a platformról
szerzett információk alapján mélyreható megbeszéléseket folytassanak, és tanácskozzanak az
Európai Unió előtt álló kihívások megoldásáról.
Az innovatív tanácskozási fórum sikerének köszönhetően a polgári vitacsoportok időt és erőforrásokat
kapnak ahhoz, hogy ajánlásokat tegyenek, mielőtt
a Bizottság a jövőben kulcsfontosságú jogalkotási
javaslatokat terjesztene elő.

kezdeményezések vagy munkaterületek, amelyek
a Bizottság hatáskörébe tartoznak (pl. a mentális
egészséggel kapcsolatos kérdések).
Az első új javaslatokat Ursula von der Leyen elnök
az Unió helyzetét értékelő beszédének keretében,
2022 szeptemberében jelenti be. Az ott felsorolt
javaslatok szerepelni fognak majd a Bizottság 2023.
évi munkaprogramjában. A nyomon követés során
a Bizottság biztosítani fogja, hogy az új reformok,
a szakpolitikák és a szerződés módosításának szükségességéről szóló viták ne zárják ki egymást, ugyanakkor a jelenlegi lehetőségek optimális kiaknázására
összpontosít, és szükség esetén nyitottnak mutatkozik
a szerződés módosítására is.

2022 júniusában a Bizottság négy munkafolyamatot
határozott meg, reagálva a konferencia javaslataira: először a javaslatokra választ kínáló meglévő
kezdeményezések (pl. európai klímarendelet); másodszor olyan intézkedések, amelyekre a Bizottság már
megtette az előterjesztését, és amelyek a Parlament
és a Tanács jóváhagyására várnak (pl. az új migrációs
paktum); harmadszor olyan tervezett kezdeményezések, amelyek megvalósítják az elképzeléseket,
beépítve a konferencia új gondolatait (pl. a tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály); és
negyedszer a javaslatok által inspirált új

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke,
Dubravka Šuica, az Európai Bizottság alelnöke és
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az
Európa jövőjéről szóló konferencia zárórendezvényén.

A konferencián részt vevő polgárok folyamatos tájékoztatása és a lendület fenntartása érdekében 2022
őszén a konferenciát értékelő rendezvényre kerül
sor. Ez az esemény alkalmat ad arra, hogy a három
uniós intézmény tájékoztatást és magyarázatot adjon
arról, hogyan követi nyomon a folyamatot, és hogyan
értékeli a folyamat adott szakaszában elért eredményeket. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
közösen vállalták, hogy teljes átláthatóság mellett,
saját hatáskörükön belül és a Szerződésekkel összhangban nyomon követik a konferencia javaslatait.
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2021. SZEPTEMBER
IX. 15.

IX. 16.

Az Európai Bizottság elfogadja
az új európai Bauhausról
szóló közleményt, amelyben
meghatározza a kezdeményezést
előmozdító keretet, alapelveket és
kulcsfontosságú intézkedéseket.

A Bizottság javaslatot tesz
a digitális évtizedhez
vezető útra az EU digitális
átalakulásának 2030-ig történő
megvalósítása érdekében.

IX. 16.
A Bizottság elfogadja az újságírók
biztonságára vonatkozó első
ajánlását.

IX. 16.
A Bizottság létrehozza az
Egészségügyi Szükséghelyzetfelkészültségi és -reagálási
Hatóságot (HERA) azzal a céllal,
hogy megelőzze és felderítse az
egészségügyi veszélyhelyzeteket,
valamint gyorsan reagálni tudjon
azokra.

IX. 16.
Az EU megerősített partnerséget
javasol az indiai–
csendes-óceáni térséggel
a kereskedelem, a beruházások
és a konnektivitás előmozdítása
érdekében.

IX. 22.
A Bizottság elfogadja az uniós
biztosítási szabályok átfogó
felülvizsgálatát, amely segíti
a biztosítókat a hosszú távú
befektetések növelésében,
ugyanakkor a biztosítási és
viszontbiztosítási ágazat
ellenállóbbá tételét is célozza.

IX. 29.
A Bizottság elfogadja az európai küldetésekről
szóló közleményt, amelynek célja az egészséggel,
az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos jelentős
kihívások kezelése, valamint ambiciózus és inspiráló
célok elérése ezeken a területeken.
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2021. OKTÓBER
X. 5.
A Bizottság előterjeszti az
antiszemitizmus elleni
küzdelemre és a zsidó élet
előmozdítására irányuló
első uniós stratégiát.

X. 12.
A Bizottság kibocsátja
az első zöldkötvényt
a fenntartható helyreállítás
finanszírozására.

X. 13.
A Bizottság és Josep Borrell
főképviselő/alelnök a békés,
fenntartható és virágzó Északisarkvidék érdekében erőteljesebb
uniós szerepvállalásra vonatkozó
megközelítést terjeszt elő.

X. 27.
A Bizottság elfogadja az
uniós banki szabályok
felülvizsgálatát, ami
biztosítani fogja, hogy az
uniós bankok reziliensebbé
váljanak a potenciális jövőbeli
gazdasági sokkhatásokkal
szemben, miközben továbbra
is hozzájárulnak Európa
Covid19-világjárványból
való kilábalásához és
a klímasemlegességre való
átálláshoz.

X. 28.
Hatályba lép az Európai
Gyógyszerügynökség Bizottság
által javasolt megerősített
megbízatása.
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2021. NOVEMBER
XI. 2.

XI. 13.

A Bizottság az éghajlatváltozással
foglalkozó COP26 konferencián
1 milliárd eurót ajánl fel a világ
erdőinek védelmére.

Politikai megállapodás születik az
Európai Betegségmegelőzési
és Járványvédelmi Központ
munkájának megerősítéséről,
különösen a felügyelet, a korai
előrejelzés, a felkészültség és
a reagálás területén.

XI. 17.
A Bizottság új javaslatokat
fogad el az erdőirtás
megállítására, a fenntartható
hulladékgazdálkodás
megújítására és a talajok
egészségesebbé tételére az
emberek, a természet és az
éghajlat érdekében.

XI. 18.
Az Európai Bizottság elfogadja
az új kihívásokra felkészült
versenypolitikáról szóló
közleményt, amely meghatározza
a versenypolitika fontos szerepét
az európai gazdaság helyreállítása,
a zöld és a digitális átállás, valamint
a reziliens egységes piac felé vezető
úton.

XI. 19.
A TAIEX (a Bizottság technikai
segítségnyújtási és információcsereeszköze) 25. évfordulóját ünnepli.
Az eszköz révén az elmúlt két és
fél évtizedben több mint 40 000
alkalommal került sor uniós közszakértők
mozgósítására, segítve az uniós és
globális közigazgatási szerveket a digitális,
környezeti és egészségügyi kihívások
kezelésében.

XI. 25.
A Bizottság új jogszabályokat
határoz meg a politikai
reklámtevékenységekről,
a választójogokról és
a pártfinanszírozásról,
amelyek célja a választási
integritás és a nyílt
demokratikus vita védelme.

XI. 25.
A Bizottság új intézkedésekre
tesz javaslatot annak
érdekében, hogy javítsa
a vállalatok tőkebevonási
képességét az EU egészében,
és biztosítsa, hogy az uniós
lakosok a legjobb ajánlatokat
kapják megtakarításaikért és
befektetéseikért.

XI. 26.
Az ASEM-csúcstalálkozón az
EU és Ázsia újólag megerősíti
a közös partnerségét és
a világjárványból való
erősebb kilábalásra irányuló
elkötelezettségét.
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2021. DECEMBER
XII. 1.

XII. 1.

Az EU elindítja a Global Gateway
elnevezésű új uniós stratégiát,
amelynek célja az intelligens,
tiszta és biztonságos kapcsolatok
javítása a digitális, az energetikai
és a közlekedési ágazatban,
valamint az egészségügyi,
oktatási és kutatási rendszerek
megerősítése az egész világon.

A Bizottság utat nyit az uniós
igazságszolgáltatási rendszerek
további digitalizációjának, hogy
azok hozzáférhetőbbek legyenek és
eredményesebben működjenek.

XII. 8.
A Bizottság új eszközt javasol
a nem uniós országok szándékos
gazdasági nyomásának
ellensúlyozására.

XII. 8.
A „Táplálkozás a növekedésért”
csúcstalálkozón a Bizottság ígéretet
tesz arra, hogy 2021 és 2024
között 2,5 milliárd euró összegű
finanszírozással javítja a táplálkozást.

XII. 9.

XII. 9.

A Bizottság cselekvési tervet terjeszt
elő az európai szociális gazdaság
fellendülésének elősegítésére,
továbbá gazdasági potenciáljának,
valamint a Covid19-világjárványt követő
méltányos és inkluzív helyreállításhoz
való hozzájárulásának kihasználására.

A Bizottság javaslatot
tesz az uniós dimenziójú
bűncselekmények listájának
a gyűlöletbeszédre
és a gyűlöletbűncselekményre való
kiterjesztésére.

XII. 9.
A Bizottság javaslatot tesz
a digitális munkaplatformokon
keresztül dolgozó személyek
munkafeltételeinek javítására,
és iránymutatás-tervezeteket
tesz közzé a versenyszabályok
kollektív szerződésekre való,
egyéni önfoglalkoztatók általi
alkalmazásáról.

XII. 14.
A tisztább,
környezetbarátabb és
intelligensebb mobilitásra
való átállás támogatása
érdekében a Bizottság
az uniós közlekedési
rendszer korszerűsítésére
tesz javaslatot.

XII. 14.
A Bizottság új szabályokat javasol a belső
határellenőrzések nélküli schengeni térség
reziliensebbé tétele érdekében.
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A Bizottság új digitális
pénzügyi szolgáltatási
stratégiája megnyitja
az utat a korszerű és
egyszerűsített felügyeleti
adatszolgáltatás előtt.

XII. 15.
A Bizottság új uniós keretet
javasol a gázpiacok
dekarbonizációjára, a hidrogén
alkalmazásának előmozdítására
és a metánkibocsátás
csökkentésére.

XII. 15.
Az EU és Moldova 60 millió euró
összegű támogatási finanszírozási
megállapodást ír alá, hogy segítsen
az országnak megbirkózni a jelenlegi
súlyos gázválsággal.

XII. 16.
A keleti partnerség
csúcstalálkozóján előterjesztik
a helyreállítási és
rezilienciaépítési reform
megújított programját.

XII. 21.
A Bizottság új politikát javasol a volt
harcosok lefegyverzésének,
leszerelésének és reintegrációjának
támogatására, a békeépítéshez való
szélesebb körű uniós hozzájárulás
részeként.

XII. 22.
A Bizottság javasolja a multinacionális
vállalatok minimumadójáról szóló nemzetközi
megállapodás gyors átültetését.

2022. JANUÁR
I. 1.

I. 14.

Húsz éve fizetünk euróval.
Kezdődik az ifjúság európai
éve.

A Bizottság egy tanácsi ajánlásra
irányuló javaslatot fogad el,
amelynek témája a környezeti
fenntarthatóságot célzó
tanulás.

I. 18.
A felsőoktatás területén a Bizottság
két új kezdeményezést fogad
el annak érdekében, hogy
a mélyrehatóbb transznacionális
együttműködés révén felkészítse
az uniós egyetemeket a jövőre.

I. 18.
A Bizottság eszköztárat tesz közzé annak
érdekében, hogy csökkentse a kutatásba
és az innovációba való külföldi
beavatkozás mértékét.

I. 26.
A Bizottság az EU-n belül
mindenkire érvényes digitális
jogokról és elvekről szóló
nyilatkozatot terjeszt elő

I. 27.
A Bizottság új iránymutatást fogad el
az éghajlattal, a környezetvédelemmel
és az energiával kapcsolatos állami
támogatásokról.
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2022. FEBRUÁR
II. 1.
A Bizottság 1,2 milliárd euró
összegű sürgősségi
makroszintű pénzügyi
támogatási csomagot javasol
Ukrajnának.

II. 2.
A Bizottság elvben elfogad egy kiegészítő,
éghajlatváltozással kapcsolatos
felhatalmazáson alapuló jogi aktust,
amely segít felgyorsítani a szilárd vagy
folyékony fosszilis tüzelőanyagokról –
többek között a szénről – a klímasemleges
jövőre való átállást.

II. 2.
A Bizottság szabványosítási
stratégiára tesz javaslatot, amely új
megközelítést javasol annak érdekében,
hogy lehetővé tegye az értékeket
előmozdító uniós szabványok globális
vezető szerepét, valamint a reziliens,
zöld és digitális egységes piacot.

II. 8.
A Bizottság átfogó
intézkedéscsomagra tesz
javaslatot az EU rezilienciájának,
technológiai vezető szerepének
és ellátásbiztonságának
biztosítása érdekében a félvezető
technológiák és alkalmazások
terén.

II. 15.
Az EU műholdas konnektivitási
rendszert kezdeményez és
fokozza űrforgalom-irányítási
tevékenységét egy digitálisabb
és reziliensebb Európáért.

II. 15.

II. 17–18.

A Bizottság intézkedéseket terjeszt
elő az európai védelemhez való
hozzájárulás, az innováció fokozása
és a stratégiai függőségek kezelése
érdekében. Ezek az új kezdeményezések
konkrét lépések az integráltabb és
versenyképesebb európai védelmi piac felé,
különösen az EU-n belüli együttműködés
fokozása révén.

Az Afrikai Unió és az EU
brüsszeli csúcstalálkozóján
a vezetők megállapodnak a 2030ig tartó időszakra vonatkozó közös
jövőképről. Ennek megvalósítását
a 150 milliárd euró értékű Afrika–
Európa beruházási csomag fogja
elősegíteni.
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II. 19.
Miután Ukrajna segítséget kért
Oroszország egyre növekvő fenyegetéseire
tekintettel, az Európai Veszélyhelyzetreagálási Koordinációs Központ
aktiválja az uniós polgári védelmi
mechanizmust. Júniusra mind a 27 uniós
tagállamból, Törökországból, Norvégiából
és Észak-Macedóniából több mint 35 000
tonnányi adomány érkezik Ukrajna
támogatására.

II. 23.
A digitális környezet
méltányosságának és az
adatvezérelt innováció nyílt
lehetőségeinek biztosítása
érdekében a Bizottság új uniós
adatmegosztási jogszabályra
tesz javaslatot, amely valamennyi
gazdasági ágazatra kiterjedően
szabályokat tartalmaz arra
vonatkozóan, hogy az EU-ban
előállított adatokat ki használhatja
fel és ki férhet hozzá azokhoz.

II. 23.
II. 23.

Az EU megállapodott egy első
szankciócsomagról, válaszul
arra, hogy Oroszország független
entitásokként ismerte el Ukrajna
Doneck és Luhanszk régiójának
(oblaszty) nem kormányzati
ellenőrzés alatt álló területeit,
valamint Oroszország azon döntésére,
hogy orosz csapatokat küld ezekre
a területekre.

A Bizottság előterjeszti a vállalati
fenntarthatósággal kapcsolatos
elvárható gondosságról szóló
irányelvre irányuló új javaslatot,
amely szabályokat állapít meg
a vállalatok számára az emberi
jogoknak és a környezetnek
a globális értékláncokban való
tiszteletben tartására vonatkozóan.

II. 25.
Az EU Oroszország Ukrajna
elleni katonai agressziójára
válaszul további egyedi
és gazdasági szankciókat
alkalmaz. Ez a második
szankciócsomag a pénzügyi,
az energia-, a közlekedési és
a technológiai ágazatra, valamint
a vízumpolitikára terjed ki.

II. 28.
Az EU jóváhagyja az
Oroszországgal szembeni
harmadik szankciócsomagot.
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2022. MÁRCIUS
III. 2.

III. 8.

A Bizottság javaslatot tesz az
átmeneti védelemről szóló
irányelv életbe léptetésére,
hogy gyors és hatékony
segítséget nyújtson az ukrajnai
háború elől menekülőknek.

A Bizottság javaslatot tesz az
Európában lévő menekültekre
irányuló kohéziós fellépéssel
kapcsolatban. Ez a kezdeményezés
lehetővé teszi a tagállamok és a régiók
számára, hogy szükséghelyzeti
támogatást biztosítsanak az ukrajnai
orosz invázió elől menekülőknek.

III. 8.

III. 9.

A Bizottság uniós szintű szabályokat
javasol a nőkkel szembeni erőszak
és a kapcsolati erőszak elleni
küzdelemre.

A Bizottság az uniós polgári
védelmi mechanizmus keretében
szolidaritási mechanizmust hoz
létre a menekültek EU-n belüli
betegáthelyezésére vonatkozóan.

III. 9.
Tekintettel az ukrajnai
helyzetre és válaszul
Belarusz agresszióban
való részvételére, az
EU további célzott
szankciókat vezet be.

III. 11.
Elindul a „Freeze and Seize”
(„Befagyasztás és lefoglalás”)
munkacsoport, amelyet a Bizottság
azért hozott létre, hogy az EU egész
területén biztosítsa a jegyzékbe
vett orosz és belarusz oligarchák
elleni uniós szankciók eredményes
végrehajtását.

III. 16.

III. 15.
#StandWithUkraine

A Bizottság javaslatot tesz a központi
értéktárakról szóló rendelet
módosítására, hogy a pénzügyi
stabilitás megőrzése mellett
javítsa az uniós kiegyenlítési piacok
hatékonyságát, amely a tőkepiaci
unióra vonatkozó 2020. évi cselekvési
terv kulcsfontosságú eleme.

Az EU Oroszország Ukrajna
elleni katonai agressziójára
válaszul egy negyedik,
gazdasági és egyedi
szankciókat tartalmazó
szankciós csomagot vezet
be.

III. 21.
Az EU stratégiai iránytűről állapodik
meg az EU biztonságának és
védelmének fokozása érdekében
a következő évtizedben.

55

AZ UNIÓ HELYZETE 2022-BEN
IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS

III. 22.

III. 22.

A Bizottság egyablakos ügyintézési
rendszert hoz létre az ukrán
kutatók támogatására.

A páneurópai egyéni
nyugdíjtermékről szóló rendelet
alkalmazásának első napja, amely
megnyitja az utat egy új, önkéntes,
az egész EU-ra kiterjedő rendszer
előtt, segítve a nyugdíjas évekre
való takarékoskodást.

III. 23.
A Bizottság opciókat vázol fel
a magas energiaárak közös
gázvásárlások és gáztárolási
minimumkötelezettség útján történő
mérséklésére.

III. 23.
Tekintettel az emelkedő
élelmiszerárakra és
a megnövekedett termelési
költségekre, a Bizottság
intézkedéseket terjeszt elő
a globális élelmezésbiztonság
javítására, valamint az uniós
mezőgazdasági termelők és
fogyasztók támogatására.

III. 23.
A Bizottság ideiglenes
válságkeretet fogad el, amely
lehetővé teszi a tagállamok
számára az állami támogatási
szabályok keretében
előirányzott rugalmasság
kihasználását a gazdaságnak az
Ukrajna elleni orosz invázió miatt
szükséges támogatása céljából.

III. 24.
A Parlament és a Tanács között
politikai megállapodás jön
létre a digitális piacokról szóló
jogszabályról. A jogszabály
tisztességes, nyitott és versengő
digitális piacokat biztosít
a digitális vállalkozások számára
ahhoz, hogy az egységes piacon
belül növekedjenek és globális
szinten versenyképesek legyenek.

III. 25.
A Bizottság és az Egyesült
Államok bejelentik, hogy
elvben megállapodtak egy új
transzatlanti adatvédelmi
keretről, amely elő fogja
mozdítani a transzatlanti
adatáramlást.

III. 28.

III. 30.

A Bizottság ajánlást ad ki
a tagállamoknak, hogy az
Ukrajna elleni orosz invázióval
összefüggésben tegyenek
azonnali lépéseket a befektetői
állampolgársági programok
és a befektetői letelepedési
programok terén.

A Bizottság a körforgásos
gazdaság területén új
szabályokra tesz javaslatot
annak érdekében, hogy
a fenntartható termékek
normává váljanak az EU-ban,
hogy javuljanak a körforgásos
üzleti modellek, és a fogyasztók
felkészüljenek a zöld átállásra.
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2022. ÁPRILIS
IV. 6.

IV. 6.

Az EU fellép az afrikai Száhelövezet és a Csád-tó térségének
támogatása érdekében:
összesen 554 millió euró összegű
finanszírozást biztosít egyrészt
az élelmiszer-ellátás súlyos
bizonytalanságának kezelésére,
másrészt az élelmiszerrendszerek
hosszú távú fenntarthatóságának
javítására.

Az Ukrajna elleni orosz agresszió hatására
válaszul az EU egy 225 millió euró
összegű támogatási csomagot jelent be
a Közel-Keleten és Észak-Afrikában
az élelmezésbiztonság és a reziliencia
támogatására.

IV. 8.
Ursula von der Leyen,
a Bizottság elnöke és Josep
Borrell főképviselő látogatást
tesz Ukrajnában, és találkozik
Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Ursula von der Leyen elnök átadja
az uniós kérdőívet.

IV. 8.
Az Ukrajna és népe elleni brutális
orosz agresszióra válaszul az EU
elfogadja az Oroszországgal
szembeni korlátozó
intézkedések ötödik csomagját.

IV. 9.
A „Kiállás Ukrajna mellett”
elnevezésű globális
adományozói rendezvény
és kampány jóvoltából
9,1 milliárd eurót sikerült
összegyűjteni az orosz invázió elől
menekülő, Ukrajnában vagy más
országokban tartózkodó emberek
megsegítésére. Az Európai Bizottság
felajánlása 1 milliárd euró. Az
Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bank további 1 milliárd eurót ajánl
fel.

IV. 20.
Az EU 30 éve végez humanitárius
segítségnyújtási és polgári
védelmi műveleteket, amelyek
világszerte segítséget nyújtanak
a szükséghelyzetben lévőknek.

IV. 23.
A Parlament és a Tanács között
politikai megállapodás jön létre
a digitális szolgáltatásokról
szóló jogszabályról. A jogszabály
példátlan új szabványt határoz
meg az online platformok
elszámoltathatóságára
vonatkozóan, amely jobban védi
az internethasználókat és alapvető
jogaikat.
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IV. 25.
IV. 25.

Ursula von der Leyen elnök és
Narendra Modi indiai miniszterelnök
megalakítja az EU–India
Kereskedelmi és Technológiai
Tanácsot.

A Bizottság javaslatot tesz az
Európai Unió Büntető Igazságügyi
Együttműködési Ügynöksége
megbízatásának megerősítésére
a háborús bűncselekmények
bizonyítékainak összegyűjtése
és megőrzése céljából, valamint
e tekintetben a nemzetközi
törvényszékekkel való együttműködés
céljából.

IV. 26.
Az „Európa együtt” fokozza
az Afrika szarván lévő,
aszály sújtotta országoknak
nyújtott támogatást: az
EU és tagállamai összesen
633 millió eurót ajánlottak fel az
élelmezésbiztonság javítására.

IV. 27.
A Bizottság uniós jogszabályra
és ajánlásra tesz javaslatot az
újságírókkal és emberijog-védőkkel
szembeni visszaélésszerű perek
kezelésére.

IV. 27.
A Bizottság javaslatot tesz
a jogszerű migrációra
vonatkozó politikára, amely
olyan kezdeményezéseket
is magában foglal, amelyek
az EU gazdaságának javát
szolgálják, megerősítik a nem
uniós országokkal folytatott
együttműködést, és hosszú távon
javítják a migráció általános
kezelését.

IV. 28.
Az EU és nemzetközi partnerei
nyilatkozatot terjesztenek elő
az internet jövőjéről.
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2022. MÁJUS
V. 3.
A Bizottság elindítja az európai
egészségügyi adatteret. Az
adattér lehetővé teszi az emberek
számára, hogy saját országukban
vagy más tagállamokban ellenőrizzék
és hasznosítsák egészségügyi
adataikat, és előmozdítja a digitális
egészségügyi szolgáltatások és
termékek valódi egységes piacát.

V. 9.
Véget ér az Európa jövőjéről
szóló konferencia. Az egy éven
át tartó konferencia keretében
a polgárok és politikusok
közötti megbeszélések, viták és
együttműködés 49 javaslatot
és több mint 320 intézkedést
eredményezett, amelyeket az
uniós intézmények nyomon
fognak követni.

V. 9–10.
Az EU hatodik alkalommal
rendezi meg a „Szíria
és a térség jövőjének
támogatása” elnevezésű
brüsszeli konferenciát, amely
2022-re és az azt követő évekre
összesen 6,4 milliárd euró összegű
felajánlást mozgósít a szíriaiak
és a szomszédos országokban
lévő befogadó közösségek
támogatására. Ebből az összegből
több mint 4,8 milliárd euró az
EU felajánlása, amelyből több
mint 3,1 milliárd euró a Bizottság
vállalása.

V. 10.
Politikai megállapodás
születik a digitális
működési rezilienciáról
szóló rendeletről, amely
segít biztosítani, hogy
pénzügyi rendszerünk
reziliensebb legyen
a kibertámadásokkal és
más digitális kockázatokkal
szemben.

V. 11.
A Bizottság új uniós jogszabályra tesz
javaslatot a gyermekek online szexuális
bántalmazásának megelőzése és az
ellene folytatott küzdelem érdekében.

V. 12.

V. 11.

A második globális
Covid19-csúcstalálkozón
a Bizottság további
400 millió euró összegű
támogatás biztosításával
vállalta, hogy felgyorsítja
az oltóanyagok és más
Covid19-intézkedések
bevezetését és elterjedését
Afrikában.

A Bizottság adókedvezményt javasol
a saját tőkére vonatkozóan, hogy segítse
a vállalatokat a növekedésben,
valamint az erősebbé és ellenállóbbá
válásban-
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V. 12.
Az EU és Japán Tokióban tartja
28. csúcstalálkozóját. Újólag
megerősítik szoros és átfogó
kapcsolataikat, és elindítják
a digitális partnerséget.

V. 12.
A Bizottság szolidaritási
folyosókat hoz létre, hogy segítse
Ukrajnát a mezőgazdasági áruk
exportjában.

V. 13.
Politikai megállapodás születik
a hálózati és információs
rendszerek kiberbiztonságára
vonatkozó új szabályokról,
amelyek biztosítják a polgárok
és a vállalkozások védelmét,
hogy azok megbízhassanak az
alapvető szolgáltatásokban.

V. 18.
Az EU bemutatja
a REPowerEU tervet,
amelynek célja az orosz
fosszilis tüzelőanyagoktól
való függőség gyors
csökkentése és
a zöld átállás gyors
előremozdítása.

V. 18.
A Bizottság és a főképviselő elemzést
mutat be a védelmi beruházások
terén mutatkozó hiányosságokról, és
javaslatot tesznek az európai védelmi ipari
és technológiai bázis megerősítéséhez
szükséges további intézkedésekre és
fellépésekre.

V. 18.
Az EU bejelenti stratégiai
partnerségét a Perzsa-öböl
menti államokkal, amelynek célja
az Öböl-menti Együttműködési
Tanáccsal és annak tagországaival
folytatott együttműködés
kiterjesztése és elmélyítése.

V. 18.
A Bizottság ismerteti az Ukrajna
finanszírozási hiányának
kezelésére és a hosszabb távú
újjáépítésre irányuló azonnali uniós
terveket

V. 23.
A Bizottság közlekedési
vészhelyzeti tervet fogad el, amely
konkrét intézkedéseket határoz meg
az uniós közlekedés válság idején
történő védelmére vonatkozóan.

V. 25.
A Bizottság szabályokat javasol
a korlátozó intézkedések
megsértésének bűncselekménnyé
nyilvánítására, valamint a korlátozó
intézkedéseket megsértő személyek
és más bűnözők vagyoni eszközeinek
befagyasztására és elkobzására
vonatkozóan.
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2022. JÚNIUS
VI. 3.
VI. 7.

Az EU megállapodik az
Oroszországgal szembeni
korlátozó intézkedések
hatodik csomagjáról, amely
magában foglalja a legtöbb
orosz olajimport tilalmát.

Politikai megállapodás születik
arról a javaslatról, amely
a nemek közötti egyensúlyt
hivatott javítani a vállalati
vezetőtestületekben.

VI. 16.
VI. 22.

A Bizottság 2021. májusi iránymutatása
alapján megállapodás születik
a dezinformáció visszaszorítását
célzó új gyakorlati kódexről.

A Bizottság javaslatokat
fogad el a természet 2050ig történő helyreállítására
Európában, 2030-ig pedig
a peszticidhasználat felére
csökkentésére.

VI. 23.

VI. 23.

Az uniós vezetők megadják
a tagjelölt státuszt Ukrajnának
és Moldovának. Elismerik Grúzia
európai perspektíváját is.

EU–Nyugat-Balkán vezetői
találkozó az Európai Tanács
brüsszeli ülését megelőzően.

VI. 24.

VI. 30.

Az EU bemutatja a nemzetközi
óceánpolitikai irányítás
megújított menetrendjét.

A Parlament és az uniós
tagállamok politikai
megállapodásra jutnak az
egységes piacon a külföldi
támogatások által okozott
torzulások kezelését célzó új
rendeletről.

VI. 30.
Ursula von der Leyen, a Bizottság
elnöke és Jacinda Ardern újzélandi miniszterelnök bejelenti
az átfogó kereskedelmi
megállapodásról szóló
tárgyalások lezárását.

VI. 30.
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A társjogalkotók megállapodásra jutnak
a kriptoeszközökről szóló uniós rendelet
tárgyában. Ez az új jogi keret védelmet
biztosít a fogyasztók, a piac integritása
és a pénzügyi stabilitás számára,
miközben lehetővé teszi a további innovációt
a kriptoeszköz-ágazatban.
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2022. JÚLIUS
VII. 1.
Új barangolási szabályok lépnek
életbe, hogy a belföldi díjszabás
szerinti barangolás továbbra
is előnyös legyen a polgárok
számára.

VII. 5.
A Bizottság új európai
innovációs menetrendet
fogad el, amelynek célja, hogy
Európát a mélytechnológiai
innováció és induló vállalkozások
új hullámának élmezőnyébe
juttassa.

VII. 13.
2022. évi jogállamisági jelentés:
A Bizottság konkrét ajánlásokat fogalmaz
meg a tagállamok számára.

VII. 19.
Az Európai Unió megkezdi
a csatlakozási tárgyalásokat
Albániával és ÉszakMacedóniával.

VII. 20.
A Bizottság előterjeszti
a „Gázmegtakarítás a téli
ellátásbiztonságért” című
javaslatot, egy új jogalkotási eszközt
és egy gázkereslet-csökkentési tervet,
hogy felkészítse az EU-t a kínálat
csökkentésére.
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