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Az Európai 
Unió:
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Ez az ismeretterjesztő kiadvány az Európai Unióról és annak tevékenységei-

ről nyújt tájékoztatást.

Az első rész röviden kifejti, hogy mi az Európai Unió.

„Az Európai Unió tevékenységei” című második rész azt ismerteti, hogy 

az Európai Unió milyen tevékenységet folytat 35 különböző területen 

az európai és a távolabbi területeken élő polgárok életkörülményeinek 

javítása érdekében.

A „Hogyan hoz döntéseket és hogyan lép fel az Európai Unió?” című 

harmadik rész az Európai Unió döntéshozatali folyamatának legfontosabb 

intézményeit, valamint azt ismerteti, hogy a döntéseik hogyan válnak 

fellépésekké.

A kékkel szedett szövegek hiperhivatkozások az e kiadvány HTML és PDF 

változataiban található részletesebb információkhoz. Ezek a verziók online 

elérhetők itt: www.publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/hu/

A szervezet és 
tevékenységei

?BEvEzETéS:
MIrŐL SzÓL Ez A KIADvÁNy
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http://www.publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/hu/
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Az EU-t a 28 tagállama(*) és azok állampolgárai al-
kotják. Az EU egyedülálló vonása, hogy bár ezek az 
országok független, szuverén államok, azonban bizo-
nyos döntéshozatali területeken „egyesítették” szu-
verenitásukat, mivel felismerték az ebben rejlő 
előnyöket. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tagállamok 
a döntéshozatali jogkörük egy részét az általuk létre-
hozott közös intézményekre ruházzák, így egyes kö-
zös érdekű konkrét ügyekben demokratikus, európai 
szintű döntések születhetnek.

Az uniós szintű döntéshozatalban számos intézmény 
vesz részt, többek között:

 ● az uniós polgárokat képviselő és közvetlenül 
az uniós polgárok által megválasztott Európai 
Parlament;

 ● az uniós tagállamok állam- és kormányfőiből 
álló Európai Tanács;

 ● az uniós tagállamok kormányait képviselő Ta-
nács; valamint

 ● az EU egészének érdekeit képviselő Európai 
Bizottság.

Az 

Európai Unióról
röviden

(*) Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unió-
ról szóló szerződés 50. cikke szerint hivatalosan bejelentette 
az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből 
való kilépésére irányuló szándékát.
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https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_hu
http://www.europarl.europa.eu/portal/hu
http://www.europarl.europa.eu/portal/hu
http://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/
https://ec.europa.eu/commission/index_hu
https://ec.europa.eu/commission/index_hu
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Norvégia

Izland

Albánia

Bosznia-
Hercegovina

Koszovó
Montenegró

Luxemburg

Belgium

Ciprus

Finnország

Olaszország

Ausztria

Hollandia

Svédország

Írország

Franciaország

Dánia

Spanyolország

Portugália

Németország

Lettország

Észtország

Cseh
Köztársaság

Szlovákia

Magyarország

Lengyelország

Litvánia

Szlovénia Románia

Törökország

Málta

Horvátország

Bulgária

Egyesült Királyság

Szerbia

Görögország

Macedónia Volt
Jugoszláv

Köztársaság

* UNSCR 1244 / ICJ 22.07.2010

Az Európai Unió tagállamai (2017)

Tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok

0 500 km
Azori-szigetek (PT)

Madeira (PT)

Kanári-szigetek (ES)

Francia
Guyana

(FR)

Réunion
(FR)

Mayotte
(FR)

Martinique
(FR)

Guadeloupe
(FR)

(FR)

* Ez a megnevezés nem érinti a státusszal 
kapcsolatos álláspontokat, továbbá 
összhangban van az 1244 (1999) ENSZ 
BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak
a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló 
véleményével.
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Az Európai Bizottság feladata, hogy javaslatot tegyen 
új jogszabályokra, melyeket az Európai Parlament és 
a Tanács (az Európai Unió Tanácsa) fogad el. Az elfo-
gadott jogszabályokat a tagállamok és az érintett 
uniós intézmény vagy intézmények hajtják végre. 
A kiadvány harmadik része további információkat tar-
talmaz arról, hogy az EU hogyan hozza meg és hajtja 
végre a döntéseket.

Az EU nagyon sok eredményt ért el, például kiépítette 
a „négy szabadságon” – a személyek, az áruk, a szol-
gáltatások és a tőke valamennyi tagállam közötti 
szabad mozgásán – alapuló egységes piacot. Az egy-
séges piac azt jelenti, hogy több mint 500 millió uniós 
polgár szabadon mozoghat és szabadon letelepedhet 
az Unión belül ott, ahol szeretne. Az EU létrehozta 
a közös valutát, az eurót, amely mára a világ egyik 
legfontosabb fizetőeszközévé vált, és amely még 
olajozottabbá teszi az egységes piac működését. 
Létrehozta továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartá-
ját is, amely az uniós polgárok, illetve lakosok politi-
kai, szociális és gazdasági jogait védelmezi. Az EU 
a környezetvédelem és az éghajlatváltozás kezelése 
terén is élen jár. Mindez csak néhány az Unió által 
elért eredmények közül.

az uniós szerződések

Az EU valamennyi fellépése az összes uniós ország 
által önként és demokratikus úton jóváhagyott szer-
ződéseken alapul. A szerződések megállapítják az 
Európai Unió célkitűzéseit, továbbá rögzítik az uniós 
intézmények működésére, a döntéshozatal módjára, 
valamint az EU és a tagállamai közötti kapcsolatra 
vonatkozó szabályokat.

Egyes konkrét esetekben nem minden tagállam vállal 
szerepet minden uniós szakpolitikai területen. Az euró 
például az EU egészének egységes valutája, az eu-
róövezet jelenleg (2017-ben) csak 19 tagállamot 
foglal magában, két tagállam önként kívül maradt, 
a fennmaradó országok pedig még nem teljesítik 
a csatlakozás feltételeit. Huszonkét tagállam tagja 
az útlevél nélküli mozgást lehetővé tevő schengeni 
térségnek, hat tagállam pedig megtartotta a saját 
határellenőrzését.

Távlatok

Az európai projekt továbbvitele érdekében Jean-Clau-
de Juncker, az Európai Bizottság elnöke az Unió hely-
zetét értékelő, 2016. szeptember 14-i beszédében 
pozitív menetrendet terjesztett elő a jogvédő, a fel-
jogosító és a védelmező Európáról. Ezt az üzenetet 
üdvözölte az Európai Parlament, valamint üdvözölték 
az EU-27 vezetői a 2016. szeptember 16-án tartott 
pozsonyi csúcstalálkozón.

A pozitív menetrenddel kapcsolatos munka az Európa 
jövőjéről szóló bizottsági fehér könyvvel folytató-
dott 2017 márciusában, amely öt forgatókönyvet 
mutatott be azzal kapcsolatban, hogy az EU hogyan 
nézhet ki 2025-re. A fehér könyvet követően a Bizott-
ság az EU számára bizonyos szakpolitikai területeken 
különböző lehetőségeket biztosító tematikus vita-
anyag-sorozattal járult hozzá a vitához: Európa szo-
ciális dimenziója; a globalizációban rejlő lehetőségek 
kiaknázása; a gazdasági és monetáris unió elmélyí-
tése; az európai védelem jövője; valamint az Európai 
Unió pénzügyeinek jövője.

2017. március 25-én az EU-27 vezetői összegyűltek 
az Európai gazdasági Közösséget, a mai EU elődjét 
létrehozó római szerződések 60. évfordulójának 
megünneplésére. Az ünnepségek végén elfogadott 
Római Nyilatkozatban a 27 állam- és kormányfő 
meghatározta a következő évekre vonatkozó közös 
jövőképet, és egyetértett abban, hogy „még nagyobb 
egységet […] fogunk felmutatni […], ezzel pedig erő-
sebbé és ellenállóbbá tesszük az Európai Uniót”.

Most lehetőségünk van az Európai Unió átfogóbb re-
formjára. E reform irányítása és az eszmecsere ösz-
tönzése érdekében Jean-Claude Juncker, a Bizottság 
elnöke az Unió helyzetét értékelő, 2017. szeptem-
ber 13-i beszédében egy egységesebb, erősebb és 
demokratikusabb Unióra vonatkozó ütemtervet java-
solt. Az Európa jövőjéről folytatandó eszmecserék 
parlamentekben, városokban és régiókban tartandó 
vitákat foglalnak majd magukban, végül pedig 2019. 
március 30-án a romániai Nagyszebenben kerülhet 
sor az Európai Tanács rendkívüli ülésére.
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https://europa.eu/european-union/law/treaties_hu
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_hu
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_hu
https://europa.eu/european-union/eu60_hu
http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_hu
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_hu
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E kiadvány második része az Európai Unió 35 különböző szakpolitikai  

területen folytatott tevékenységeit foglalja össze, és további  

információkkal kapcsolatos hasznos linkeket is tartalmaz.

Az 
Európai Unió

tevékenységei
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az EU közös migrációs és menekültügyi 
politikája segítséget nyújt Európának 
a migrációval kapcsolatos kihívások 
kezelésében.

Migráció és  
menekültügy

Az EU-ban 2015 óta több mint 3,2 millió menekült kérelmezett nemzetközi védelmet, közülük sokan a Szíriá-
ban és más instabil országokban folyó háború és terror elől menekültek.

Az EU tevékenységei
Az EU közös migrációs és menekültügyi politikát hozott létre 
az Unióba irányuló migráció okozta számos kihívás – többek 
között a nemzetközi védelmet kérő személyek – kezelésére. Ez 
a szakpolitika a következő, válságkezelésre hivatott fellépése-
ket tartalmazza.

Az EU több mint 10 milliárd eurót szán a menekültválság keze-
lésére, az Európa tengerpartjaira érkező menekültek legsürgő-
sebb humanitárius szükségleteinek kezelését célzó projektek 
finanszírozásával. Az EU ezenkívül humanitárius segélyt nyújt 
az EU-n kívüli országokban tartózkodó menekülteknek és mig-
ránsoknak, és támogatja az irreguláris migráció alapvető okai-
nak kezelésére irányuló munkát.

A tagállamok a Bizottság javaslata alapján elfogadták, hogy görögországból és Olaszországból más uniós 
országokba helyezik át a menedékkérőket. Az EU a területére való biztonságos és legális belépési mó-
dokat is létre akar hozni a menedékkérők számára. A tagállamok által elfogadott önkéntes áttelepítési 
program 22 500 ember áttelepítését irányozza elő az EU-n kívülről az uniós tagállamok területére. Az EU 
arra törekszik, hogy növelje a területén tartózkodásra nem jogosult irreguláris migránsok hazájukba való 
visszaküldési arányát.

Az EU és Törökország 2016 márciusában megállapodást kötött arról, hogy a Törökországból a görög szi-
getekre érkező irreguláris migránsokat és menedékkérőket vissza lehet küldeni Törökországba. A görög 
szigetekre jogellenesen átkelő és Törökországba visszaküldött minden egyes szír állampolgárért cserébe az 
EU átvesz Törökországból egy olyan szír állampolgárt, aki nem jogellenesen kísérelte megtenni ezt az utat. 
Ennek következtében jelentősen csökkent a szigetekre jogellenesen érkezők száma. Az EU 3 milliárd eurót 
bocsátott rendelkezésre a Törökországban befogadott menekültek szükségleteinek kezelésére.

2015 óta több mint 620 000 emberi életet mentettek meg az égei- és a Földközi-tengeren, ez az olasz 
és a görög mentési műveleteknek és a 2016-ban létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
munkájának köszönhető.

A jelenlegi és a jövőbeni igényeknek megfelelően a Bizottság a hatályos menekültügyi jogszabályok mély-
reható reformjára tett javaslatot. Az alapelv változatlan marad: az embereknek először a belépés szerinti 
első uniós tagállamban kell menedékjogot kérelmezniük, kivéve, ha máshol családtagjuk van, de minden 
olyan esetben, amikor valamely tagállam túl sok menekültet fogad be, szolidaritásnak és méltányos fele-
lősségmegosztásnak kell lennie az EU-n belül.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_hu

@EUHomeAffairs

http://europa.eu/!rB37xd
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_hu
https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_hu
https://twitter.com/EUHomeAffairs
http://europa.eu/!rB37xd
http://europa.eu/!rB37xd


az Európai Unió biztonsági unió 
megteremtésére törekszik, azáltal, 
hogy a terrorizmus és a súlyos 
bűncselekmények elleni küzdelemmel és 
Európa külső határainak megerősítésével 
Európát biztonságosabbá teszi.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/borders-and-security_hu

Határok  
és biztonság

Az EU a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló, belső határok nélküli térséget kínál 
a polgárai számára. A biztonsági unió általános célkitűzése, hogy ez a térség biztonságosabb hellyé váljon. 
Az EU és a tagállamok együttműködést folytatnak a terrorizmus és az erőszakos radikalizálódás, a súlyos és 
szervezett bűnözés és a kiberbűnözés kezelése érdekében.

Az EU tevékenységei
Az EU fellépésének hangsúlyos eleme a tagállamok támoga-
tása, mégpedig a következők révén:

 ● a nemzeti bűnüldöző hatóságok, vámhatóságok és határ-
őrségek közötti információcsere;

 ● az uniós ügynökségek támogatásával megvalósított ope-
ratív együttműködés;

 ● képzés, a bevált gyakorlatok cseréje, pénzalapok képzése, 
kutatás és innováció.

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége 
(Europol) a súlyos és szervezett bűncselekmények ügyében 

folytatott nyomozás érdekében tömöríti a tagállamokat. A Bizottság ezenkívül annak biztosítására 
törekszik, hogy a biztonságot, a határ- és migrációkezelést célzó, különböző uniós információs rendszerek  
2020-ra „interoperábilisak” legyenek, azaz képesek legyenek egymással kommunikálni.

Az EU naprakésszé és szigorúbbá tette a jogszabályait azáltal, hogy harmonizálta a terrorcselekmények 
fogalommeghatározását, és bűncselekménnyé nyilvánította a terrorizmussal kapcsolatos utazást, képzést 
és a terrorizmus finanszírozását. Az EU a radikalizálódással kapcsolatos tudatosságnövelő hálózat 
közreműködésével fokozza a radikalizálódás megakadályozására, valamint a külföldi terrorista harcosok 
visszaküldése jelentette kihívás kezelésére irányuló erőfeszítéseket. A Bizottság az uniós internetfórummal 
segíti elő a legfontosabb internetes vállalatok, a bűnüldöző hatóságok és a civil társadalom közötti 
együttműködést az online illegális tartalmakhoz való hozzáférés csökkentése, valamint a terrorista 
propaganda elhárítását célzó, hatékony, alternatív retorika biztosítása érdekében.

A kiberbűnözés és a kibertámadások jelentette egyre nagyobb fenyegetés elhárítása érdekében a Bizottság 
intézkedéseket javasolt a kiberbiztonságot szolgáló uniós struktúrák és képességek megerősítésére, többek 
között az uniós kiberbiztonsági ügynökség (az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség) 
szerepének megerősítésére, melynek során a tagállamok teljes körű együttműködést tanúsítanak.

A Schengeni Megállapodásnak köszönhetően az EU-ban számos belső határon fokozatosan felszámolták az el-
lenőrzéseket. Az elmúlt években a migrációs válság és a változó biztonsági helyzet bebizonyította, hogy a schen-
geni térségnek erős külső határokra van szüksége. 2017-ben az EU új szabályokat fogadott el a külső schengeni 
határokra vonatkozóan, mégpedig azzal a céllal, hogy megerősítse a személyek megfelelő adatbázisokban való 
ellenőrzését, megbizonyosodjon arról, hogy nem jelentenek fenyegetést a közrendre vagy a belső biztonságra. 
Ezenfelül jelenleg az új Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség több mint 1700 tisztviselője segíti a tag-
államok nemzeti határőrségeit például görögországi, olaszországi, bulgáriai és spanyolországi járőrözés során.

@EUHomeAffairs

http://bit.ly/2jkydtQ
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https://ec.europa.eu/info/topics/borders-and-security_hu
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security_en
https://www.europol.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network_en
https://www.enisa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en
https://twitter.com/EUHomeAffairs
http://bit.ly/2jkydtQ
http://bit.ly/2jkydtQ
http://bit.ly/2jkydtQ


a gazdasági és monetáris unió és 
az euró közös alapot szolgáltat az 
Európán belüli nagyobb mértékű 
stabilitáshoz, növekedéshez és 
jóléthez.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/economy-finance-and-euro_hu
Az Európai Bizottság vitaanyaga a gazdasági és monetáris unió elmélyítéséről

A gazdasági és monetáris unió az összehangolt gazdaság- és fiskális politika, a közös monetáris politika és 
a közös valuta, az euró révén egyesíti és integrálja az EU gazdaságait. Ez a munkahelyteremtés, a növekedés, 
a társadalmi méltányosság és a pénzügyi stabilitás megvalósításának hatékony eszköze, ugyanakkor egy még 
befejezendő, folyamatban lévő munka.

Az EU tevékenységei
Az euróövezeten és az EU-n belüli uniós gazdaság- és pénz-
ügyi politika céljai a következők:

 ● a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása;
 ● a makrogazdasági és a költségvetési stabilitás előmozdítása;
 ● a gazdasági és monetáris unió hatékony működésének ja-

vítása;
 ● a beruházások támogatása;
 ● a makrogazdasági egyensúlyhiány megakadályozása, illet-

ve korrigálása;
 ● a nemzeti strukturális politikák összehangolásának támo-

gatása; valamint
 ● az EU-n kívüli jólét előmozdítása.

A 2008-as gazdasági és pénzügyi válságra reagálva az EU gazdasági kormányzását a Stabilitási és Növe-
kedési Paktum – a tagállamok által a gazdasági és monetáris unió stabilitásának elősegítése és fenntar-
tása érdekében követett költségvetési szabályok – tökéletesítésével erősítették meg. A pénzügyi piacokról 
kizárt országok (például görögország) pénzügyi és szakpolitikai támogatásban részesültek, és létrejött az 
Európai Stabilitási Mechanizmus az euróövezet ilyen helyzetekre nyújtott tartós megoldásaként.

Bevezetésre került a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás is az egyes tagálla-
mokban felmerülő, esetlegesen problémás gazdasági tendenciák nyomon követése és korrigálása, vala-
mint annak megakadályozása érdekében, hogy más tagállamokat érintsenek.

A 2002 óta forgalomban lévő és 19 tagállam több mint 339 millió polgára által használt euró a világ 
második legfontosabb valutája az USA-dollár után. Az egységes valuta praktikus a polgárok számára és 
kedvező a vállalkozások számára, emellett az európai integráció jelentős eredményét képviseli.

A 315 milliárd euró költségvetésű, 2014 novemberében elfogadott európai beruházási terv célja, hogy 
a beruházásokat újra a 2008. évi válság előtti tendenciáknak megfelelővé tegye. Az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap 2017 szeptemberéig már több mint 236,1 milliárd euró összegű, jóváhagyott beruhá-
zást eredményezett. Az alapból kapott támogatás következtében várhatóan mintegy 454 000 kis-, közép- 
és közepes piaci tőkeértékű vállalat profitál a finanszírozáshoz jutás javulásából.

@ecfinfacebook.com/EUeconomy

gazdaság, pénzügyek  
és az euró

http://bit.ly/2A46OX6
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https://ec.europa.eu/info/topics/economy-finance-and-euro_hu
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union_en
https://www.youtube.com/watch?v=Xm3sGrJ2BRc
https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_hu
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_hu
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_hu
http://www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/
https://twitter.com/ecfin
https://www.facebook.com/EUeconomy
http://bit.ly/2A46OX6
http://bit.ly/2A46OX6
http://bit.ly/2A46OX6


az EU célja, hogy versenyképesebbé 
tegye az ipart és a vállalkozásokat, 
valamint vállalkozásbarát üzleti 
környezet biztosítása révén ösztönözze 
a foglalkoztatást és a növekedést.

További információk: https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_hu

vállalkozás-  
és iparpolitika

Az EU vállalkozás- és iparpolitikája a következőkre irányul: a vállalkozási környezet javítása, a vállalkozói 
készséget és a munkahelyteremtést biztosító légkör előmozdítása, valamint a kisvállalkozások finanszírozás-
hoz jutásának és piacra jutásának megkönnyítése. Az EU-n belül a kis- és középvállalkozások az összes vállal-
kozás 99%-át képviselik, a magánszektorbeli összes foglalkoztatásnak kétharmadát adják. Az uniós szakpoli-
tikák ösztönzik az új vállalkozások létrehozását és támogatják az innovatív vállalkozások növekedésre irányuló 
erőfeszítéseit. A megerősített kereskedelmi megállapodások piacokat nyitnak az uniós vállalkozások számára, 
és fel lehet lépni az EU-n kívülről folytatott tisztességtelen verseny megakadályozása érdekében. 2020-ig az 
EU kitűzött céljai a következők:

 ● ipari bázisának megerősítése, valamint a karbonszegény gazda-
ságra való áttérés előmozdítása;

 ● az innováció mint új növekedési forrásokat teremtő eszköz elő-
mozdítása;

 ● a kisvállalkozások ösztönzése és a vállalkozási kultúra előmoz-
dítása;

 ● uniós árupiac garantálása; valamint
 ● az uniós űripari beruházások előnyeinek maximalizálása.

Az EU tevékenységei
Az EU elköteleződött amellett, hogy segíti a vállalkozásokat és az 
ipart a versenyképessé válásban, valamint a növekedés megvaló-

sításában és új munkahelyek teremtésében. Az a cél, hogy az európai vállalatok intelligensebbé, inno-
vatívabbá és fenntarthatóbbá váljanak. Az iparpolitika megfelelő keretfeltételek (például intelligens jog-
szabályok és készségfejlesztés) létrehozásával járul hozzá a versenyképességhez. Az Európai Bizottság 
ágazatspecifikus cselekvési terveket és jogszabályokat dolgozott ki több mint egy tucat kulcsfontosságú 
ipari ágazat – többek között a vegyipar, a gépjárműipar, az élelmiszeripar, a gyógyászati ágazat, a bi-
otechnológia és a repüléstechnikai ágazat – támogatására. A Bizottság továbbá geostratégiai vonat-
kozású és jelentős állami beavatkozás alá eső ágazatokért, például a védelemért, a biztonságért és az 
űriparért felel.

Az Európai Bizottság az Európai Beruházási Bankkal közösen útjára indította az európai beruházási ter-
vet. A terv keretében létrejött az Európai Stratégiai Beruházási Alap az Európán belüli beruházások moz-
gósítása érdekében. 2017 szeptemberéig az Alap már több mint 236,1 milliárd euró összegű jóváhagyott 
beruházást eredményezett. Az Alap az Európai Beruházási Bank által finanszírozott projektek támogatásá-
ra szolgáló biztosítékokat nyújt, az infrastruktúrára, az innovációra és a kisebb vállalatokra összpontosít. Az 
alapból kapott támogatás következtében várhatóan mintegy 454 000 kis-, közép- és közepes piaci tőke-
értékű vállalat profitál a finanszírozáshoz jutás javulásából. A Bizottság több, az innováció és a vállalkozói 
készség támogatását célzó uniós programot is irányít, többek között a következőket:

 ● a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő COSME program;
 ● a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram;
 ● a műholdas navigációs Galileo program és a Föld-megfigyelési Kopernikusz program.

@EU_Growth/@EEN_EU

http://bit.ly/2n2DlHY
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https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/business-and-industry_hu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals_hu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_hu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/food_hu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/healthcare_hu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology_hu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology_hu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/aeronautics_hu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/defence_hu
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/industry-for-security_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space_hu
http://www.eib.org/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_hu
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_hu
http://www.eib.org/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_hu
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_hu
https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus_hu
https://twitter.com/EU_Growth
https://twitter.com/EEN_EU
http://bit.ly/2n2DlHY
http://bit.ly/2n2DlHY
http://bit.ly/2n2DlHY


az egységes piac az EU egyik 
legnagyobb vívmánya, amely ösztönzi 
a növekedést és a munkahelyteremtést, 
és megkönnyíti a mindennapi életet 
a polgárok és a vállalkozások számára.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/single-market_hu

Egységes piac

Az egységes piacnak (néha más néven: a belső piac) köszönhetően a személyek, az áruk, a szolgáltatások 
és a pénzeszközök csaknem olyan szabadon mozoghatnak az EU területén, mint egyetlen országon belül. Az 
uniós polgárok bármely uniós országban folytathatnak tanulmányokat, élhetnek, vásárolhatnak, vállalhatnak 
munkát és nyugdíjba vonulhatnak, és Európa egész területéről származó termékeket használhatnak.

Az uniós tagállamok közötti szabad kereskedelem és szabad mozgás technikai, jogi és bürokratikus akadályainak 
százai kerültek felszámolásra azért, hogy a dolgok zökkenőmentesebbé váljanak az egységes piacon belül. En-
nek következtében a vállalatok kiterjesztették a tevékenységüket, a verseny pedig csökkentette az árakat és több 
választási lehetőséget biztosított a fogyasztók számára. Az Európán belüli telefonhívások például sokkal olcsób-

bak, a légi viteldíjak jelentősen visszaestek, és új útvonalak nyíl-
tak meg. Az EU ugyanakkor annak biztosítására törekszik, hogy 
a nagyobb fokú szabadság ne veszélyeztesse a méltányossá-
got, a fogyasztóvédelmet vagy a környezeti fenntarthatóságot.

Az EU tevékenységei
Az Európai Bizottság a hatóságokkal és az érdekeltekkel 
együttműködésben követi nyomon és érvényesíti a hatályos 
szabályokat annak érdekében, hogy az emberek és a vállal-
kozások kihasználhassák az egységes piac nyújtotta lehe-
tőségeket. Továbbra is vannak azonban bizonyos akadályok 
a teljeskörűen működő egységes piac előtt. Az EU különösen 
a következőkre törekszik:

 ● kezelje mindazokat a jelenlegi szabályozási vagy közigazgatási akadályokat, amelyek gátolják, hogy 
az emberek egyszerűen tudjanak árukat vásárolni vagy eladni, valamint szolgáltatásokat nyújtani vagy 
igénybe venni egy másik tagállamból vagy tagállamban;

 ● a vállalatok – a kis- és nagyvállalatok – számára megkönnyítse, hogy az európai beruházási terv és 
a tőkepiaci unió segítségével pénzeszközöket teremtsenek;

 ● arra ösztönözze a munkavállalókat, hogy más uniós országokban elhelyezkedve betöltsék az üres ál-
láshelyeket és pótolják az ott hiányzó készségeket, többek között az európai szakmai kártya és az 
EURES foglalkoztatási mobilitási portál segítségével;

 ● megelőzze az ún. szociális dömpinget, vagyis az olcsóbb munkaerő igénybevételének és a gyártás 
olyan országokba vagy területekre telepítésének gyakorlatát, ahol alacsonyak a munkabérek;

 ● fellendítse a nemzeti adóhatóságok közötti együttműködést; valamint
 ● közös, konszolidált uniós társaságiadó-alapot és pénzügyi tranzakciós adót hozzon létre.

A személyek szabad mozgását garantáló egységes piaci szabályokon túlmenően az uniós polgároknak 
nincs szükségük útlevélre a – (Bulgária, Írország, Horvátország, Ciprus, románia és az Egyesült Királyság 
kivételével) az uniós tagállamokat, valamint Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot magában 
foglaló – schengeni térségen belüli utazáshoz. A schengeni térségen belüli biztonság biztosítása 
érdekében ezek az országok fokozták az EU külső határain végzett ellenőrzéseket, valamint a rendőrségi 
együttműködést is.

@EU_Growthfacebook.com/EU.Growth/

http://bit.ly/2jlDcdD
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https://ec.europa.eu/info/topics/single-market_hu
https://ec.europa.eu/growth/single-market_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union_hu
https://www.youtube.com/watch?v=N3if_6ZHsMM
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://twitter.com/EU_Growth
https://www.facebook.com/EU.Growth/
http://bit.ly/2jlDcdD
http://bit.ly/2jlDcdD
http://bit.ly/2jlDcdD


az EU digitális egységes piacának célja, 
hogy lehetőségeket teremtsen a polgárok 
és a vállalkozások számára, és javítsa 
Európának a digitális gazdaság világelső 
szereplőjeként betöltött szerepét.

További információk: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en

Digitális gazdaság  
és társadalom

Egyre több termék és szolgáltatás érhető el online, vagy áll rendelkezésre digitálisan. Bizonyos akadályok azon-
ban továbbra is gátolják, hogy a polgárok másik uniós tagállamban vállalkozzanak, vásároljanak vagy férjenek 
hozzá digitális tartalmakhoz. Ezek az akadályok az illetékektől, a területi alapú tartalomkorlátozáson át az 
internet-hozzáférés vagy a digitális készségek hiányáig terjednek. Sokan kimaradnak a legszélesebb online 
áru- és szolgáltatáskínálatból, míg a vállalatok nem folytathatnak olyan széles körben üzleti tevékenységet, 
amilyen széles körben szeretnének, illetve nem vehetnek igénybe kiváló színvonalú digitális szolgáltatásokat.

Az EU tevékenységei
A digitális egységes piacra vonatkozó elképzelés az, hogy 28 
nemzeti piacról egy olyan akadálymentes térségre lehessen 
áttérni, ahol a polgárok és a vállalkozások jogszerűen, biz-
tonságosan és megfizethető árak mellett folytathatnak ke-
reskedelmet, innovációt és interakciót, ezzel könnyebbé téve 
az életüket. A digitális egységes piacon a vállalkozások teljes 
mértékben hasznosítani tudják az új technológiákat, és külö-
nösen a kisvállalkozások előtt „egyetlen kattintással” megnyíl-
nak más uniós tagországok piacai. A digitális egységes piac 
megvalósítása évente 415 milliárd euróval járulhat hozzá az 
uniós gazdasághoz, és több százezer munkahelyet teremthet.

2015 májusa óta az Európai Bizottság 35 intézkedést hajtott végre az európai digitális egységes piaci 
stratégiában vállaltak közül. Jelenleg arra helyeződik a hangsúly, hogy a javaslatok megvalósuljanak az 
uniós polgárok számára. Az alábbiakban olvasható néhány olyan lépés, amelyre már sor került:

 ● 2017 júniusában megszűntek a barangolási díjak, így a polgárok az EU-ban történő utazásuk során 
a mobileszközeiket ugyanolyan árak mellett használhatják, mint otthon.

 ● A személyes adatok védelmére vonatkozóan szigorú, új uniós szabályok elfogadására került sor.
 ● A Bizottság annak biztosítását célzó intézkedéseket javasolt, hogy az EU-ban mindenki a lehető leg-

jobb internetkapcsolattal rendelkezzen, a WiFi4EU kezdeményezés pedig az EU egész területén a he-
lyi közösségeken belüli ingyenes és nyilvános wifipontok létrehozását támogatja.

 ● Az EU egyik legfontosabb célkitűzése, hogy hatékonyabb védelmet biztosítson az európaiaknak a di-
gitális korban. A Bizottság ezért a polgárok és a vállalkozások kibertámadások elleni védelmének 
elősegítését célzó új eszközöket javasolt.

 ● 2018-tól az új uniós hordozhatósági szabályok azt fogják jelenteni, hogy a polgárok a filmekre és a te-
levíziózásra, az e-könyvekre, a videojátékokra és a zenei szolgáltatásokra vonatkozó online előfizetésü-
ket az EU-n belüli utazások során ugyanúgy teljeskörűen használhatják, mint az otthoni hozzáféréskor.

@DSMeu facebook.com/DigitalSingleMarket
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en
https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_hu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_hu
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/telecoms-internet/mobile-roaming-costs/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://twitter.com/DSMeu
https://www.facebook.com/DigitalSingleMarket/
http://Europa.eu/!jd83xG
http://Europa.eu/!jd83xG
http://Europa.eu/!jd83xG


az EU hozzájárul ahhoz, hogy Európa 
egész területén több és jobb munkahelyet 
lehessen teremteni, és – többek között 
a 86,4 milliárd euró költségvetésű Európai 
Szociális alappal – arra törekszik, hogy 
valamennyi polgára számára tisztességes 
szociális normákat biztosítson.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/employment-and-social-affairs_hu 
Az Európai Bizottság vitaanyaga Európa szociális dimenziójáról

Foglalkoztatás  
és szociális ügyek

A foglalkoztatáspolitikák és a szociális ügyek közötti felelősség megoszlik az EU és a tagállamai között. Az 
Európai Bizottság a foglalkoztatást, a növekedést és a beruházásokat kiemelt prioritásává tette, amelyet az 
európai beruházási terv támogat.

Az EU tevékenységei
Az uniós foglalkoztatás- és szociálpolitika céljai a következők:

 ● minőségi munkahelyek teremtése az EU egész területén;
 ● a munkavállalók segítése a saját országukban vagy más 

uniós országban való álláskeresésben;
 ● a készségek és a vállalkozói készségek előmozdítása;
 ● a szociális biztonsági rendszerek összehangolása és korsze-

rűsítése;
 ● jobb munkakörülmények teremtése közös minimumszabályokkal;
 ● a társadalmi befogadás támogatása és a szegénység elleni 

küzdelem; valamint
 ● a fogyatékossággal élők jogainak védelme.

Ezek a szakpolitikák hozzájárulnak az Európa 2020 stratégia céljainak megvalósításához a foglalkozta-
tás, a társadalmi befogadás és az oktatás területén. Az EU finanszírozást biztosít és hangol össze annak 
érdekében, hogy segítse a tagállamokat a humán tőkébe való befektetésben (például a gyermekgondozás, 
az egészségügyi ellátás, a képzés, a hozzáférhető infrastruktúrák és az álláskeresés támogatása terüle-
tén), valamint a szociális biztonsági rendszereik megreformálásában. Az Európai Szociális Alap 86,4 mil-
liárd eurót fordít arra, hogy európaiak millióit segítse új készségek elsajátításában és jobb munkahelyek 
megszerzésében. A (8,8 milliárd euró költségvetésű) ifjúsági garancia révén az EU a fiatalok foglalkoz-
tatását támogatja. Célja, hogy minden 25 év alatti fiatal színvonalas állásajánlatot kapjon, tanulószer-
ződéses gyakorlati képzésben részesüljön, szakmai gyakorlaton vagy folyamatos továbbképzésben ve-
gyen részt az iskolarendszerű oktatás elhagyását vagy a munkanélkülivé válást követő 4 hónapon belül. 
A kompetenciafejlesztési pályákról szóló kezdeményezés a felnőtteket segíti az alapkészségek (például 
az olvasás, az írás vagy a számítógép-használat) elsajátításában. Az EU ezzel a kezdeményezéssel segíti 
a tagállamokat abban, hogy második esélyt biztosítsanak a polgáraik számára a készségfejlesztéshez.

Míg a szociális biztonság továbbra is az egyes tagállamok felelősségi körébe tartozik, az EU átjárási lehetősé-
geket teremt a nemzeti rendszerek között az országhatárokon átkelő polgárok számára. A szociális biztonsági 
rendszerek összehangolására vonatkozó uniós szabályok nem a nemzeti rendszereket helyettesítik, hanem 
az EU (valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) területén belül mozgó polgárok szociális biztonsági 
jogait védik. Az EU ezenkívül a munkaidő korlátozását, a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés kezelését, 
a munkakörülmények biztonságosabbá tételét, valamint a munkahelyi sérülések kompenzálásának biztosí-
tását célzó jogszabályokkal védi a polgárokat. Annak érdekében, hogy a polgárokat új és hatékonyabb jogok 
illessék meg, a szociális jogok európai pillére a munkaerőpiaci esélyegyenlőség, a tisztességes munkakörül-
mények és a szociális védelem területén biztosított alapelveket és jogokat tartalmazza. Az EURES, az Európai 
Foglalkoztatási Mobilitás Portálja az álláskeresők és állást kínáló vállalatok közötti kapcsolatteremtést is 
segíti.

@EU_Socialfacebook.com/socialeurope

http://europa.eu/!fJ97VH
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https://ec.europa.eu/info/topics/employment-and-social-affairs_hu
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment_hu
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_hu
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_hu
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=hu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=849
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=849
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_hu
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://twitter.com/EU_Social
https://www.facebook.com/socialeurope
http://europa.eu/!fJ97VH
http://europa.eu/!fJ97VH
http://europa.eu/!fJ97VH


az EU a tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzésével és a tagállami fellépések 
kiegészítésével nyújt segítséget az oktatás 
színvonalának javításához. az Erasmus+ minden 
életkorú ember számára kínál lehetőséget, és 
különösen a fiatalok számára teszi lehetővé, hogy 
külföldön folytassanak tanulmányokat, képzésben 
vegyenek részt, munkatapasztalatot szerezzenek 
vagy önkéntes munkát végezzenek.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/education-and-training_hu

Oktatás  
és képzés

Az oktatásba és a képzésbe való befektetés az emberek jövőjének a kulcsa, különösen akkor, ha fiatalok. Egy 
2015. évi jelentés szerint még mindig több mint 4,4 millió a korai iskolaelhagyók száma, és minden negyedik 
felnőtt alacsony iskolázottságú, ami megnehezíti a munkaerőpiacra jutásukat és a teljes értékű társadalmi 
szerepvállalásukat.

Az EU tevékenységei
Az uniós országok felelnek a saját oktatási és képzési rendszereikért, az EU azonban a bevált gyakorlatok 
cseréjével, célok és referenciaértékek meghatározásával, valamint finanszírozási források és szaktudás 
biztosításával nyújt számukra segítséget a színvonalas oktatás megvalósításához. Az EU oktatási és kép-

zési stratégiája az alábbi célok 2020-ig történő megvalósítá-
sára hivatott:

 ● az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósí-
tása;

 ● az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának 
javítása;

 ●  a méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári 
szerepvállalás előmozdítása; valamint

 ●  az innováció és a kreativitás – többek között a vállalkozói 
készségek – fejlesztése az oktatás és a képzés minden 
szintjén.

Az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és 
sportprogram a fiatalok személyes fejlődésének, készségeinek 

és foglalkoztathatóságának javításával segíti az ifjúsági munkanélküliség kezelését. 14,7 milliárd eurót 
meghaladó teljes költségvetéssel több mint 4 millió (leginkább fiatal) embernek nyújt segítséget ahhoz, 
hogy másik országban folytassanak tanulmányokat, részesüljenek képzésben, szerezzenek munkatapasz-
talatot vagy önkéntes munkát végezzenek. Az Erasmus+ oly módon javítja a fiatalok foglalkoztatási kilá-
tásait és személyes fejlődését, hogy biztosítja számukra a munkaerőpiacon és a társadalomban jelenleg 
és a jövőben szükséges készségeket.

Az EU számos egyéb kezdeményezést hozott létre annak érdekében, hogy megkönnyítse a polgárok szá-
mára a külföldi tanulmányok folytatását, képzést vagy munkavállalást. Az európai országok, szakszerve-
zetek és munkáltatók a koppenhágai folyamat keretében együttműködést folytatnak a szakképzés javítá-
sa érdekében. Az egyik eredmény az európai szakképzési kreditrendszer és a minőségbiztosítási hálózat, 
amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a polgárok külföldön vállaljanak munkát vagy folytassanak 
tanulmányokat. A bolognai folyamat és az európai felsőoktatási térség a tanulmányi időszakok, a ha-
sonló képesítések kölcsönös elismerésének és az egységes minőségi szabványoknak az előmozdításával 
könnyíti meg a polgárok számára az oktatási rendszerek közötti átjárást.

Az Europass dokumentumkészlet oly módon nyújt segítséget a munkavállalóknak a külföldi álláspályáza-
tok benyújtásában, hogy a készségeiket és a képességeiket egy Európa-szerte használatos, a munkáltatók 
számára könnyebben érthető, szabványos formátumban mutatja be.

@EUErasmusPlus facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

http://bit.ly/2znJ3pN
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http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_hu
https://ec.europa.eu/info/topics/education-and-training_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0025.01.HUN&toc=OJ:C:2015:417:TOC
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hu
http://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/volunteering-opportunities_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?qid=1417013360519&uri=URISERV:ef0018
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_hu.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_hu.htm
http://www.ehea.info/
http://europass.cedefop.europa.eu/
https://twitter.com/EUErasmusPlus
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
http://bit.ly/2znJ3pN
http://bit.ly/2znJ3pN
http://bit.ly/2znJ3pN


a 77 milliárd euró költségvetésű 
Horizont 2020 kutatási és 
innovációs program a növekedés és 
a foglalkoztatás fellendítésében, 
valamint néhány kiemelkedő 
kihívásunk kezelésében segíti az 
EU-t.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/research-and-innovation_hu

Kutatás  
és innováció

A kutatás és az innováció elengedhetetlen a gazdaságunk és a társadalmunk egészségéhez. A kutatás és 
az innováció a foglalkoztatás, a növekedés és a beruházás fellendítését célzó uniós politikák központi eleme, 
emellett ismeretekkel és megoldásokkal szolgál egyrészt a sürgős problémák (például az ebola 2014. évi 
kitörése vagy a migrációs válság), másrészt a hosszú távú társadalmi kihívások (például az egészségügy, az 
éghajlatváltozás és az energiaügy) kezelésére.

A kutatás és az innováció ugyanakkor az emberi élet javításához is segítséget nyújthat olyan területek fejlesz-
tésével, mint az egészségügy, a közlekedés vagy az energiaügy, emellett számtalan, az életminőség javítására 
és a gazdasági teljesítmény javítására alkalmas új termék és szolgáltatás szempontjából ugródeszkát jelent.

Az EU tevékenységei
Az EU a világ legnagyobb tudásgyára, a világviszonylatban 
előállított tudomány és technológia csaknem harmadáért 
felel. A növekvő globális versennyel szemben azonban az 
EU-nak javulnia kell a kiváló kutatási és innovatív ötletek 
sikeres termékekké és technológiákká alakítása terén. Minden 
tagállamnak van saját kutatáspolitikája és kutatásfinanszírozási 
rendszere, de számos alapvető kérdés úgy kezelhető 
a leghatékonyabban, ha a különböző országbeli kutatók és 
innovátorok segítséget kapnak az együttműködéshez. A kutatás 
és az innováció ezért részesül uniós szintű támogatásban, 
különösen a Horizont 2020 program keretében.

A Horizont 2020 az eddigi legnagyobb uniós kutatási és innovációs program, amely 7 év alatt (2014–2020 
között) több mint 77 milliárd euró forrást biztosít azokon az egyéb magán- és állami befektetéseken túl, 
amelyeket ez a pénz magával vonz. A program – a laboratóriumból kikerülő nagyszerű ötletek piacra jutta-
tása révén – áttöréseket, felfedezéseket és világelsőséget ígér.

A Horizont 2020 program három fő célja a következő:

 ● a tudományos kiválóság fokozása, többek között az Európai Kutatási Tanács közreműködésével, va-
lamint a Marie Skłodowska-Curie cselekvések keretében a kutatók képzésével és szakmai előmene-
telével;

 ● az ipari vezető szerep előmozdítása például a nanotechnológiák és a biotechnológia területén, továbbá 
a vállalatok és a vállalkozók támogatásával; valamint

 ● a legnagyobb társadalmi kihívásaink – többek között az egészségügy, a közlekedés, az energiaügy és 
az éghajlat-politika – kezelése, illetve a szabadság és a biztonság védelmezése.

Az Európai Bizottság további célja, hogy a kutatási kiválóságot ösztönző és az innovációt fokozó szakpoliti-
kákat dolgozzon ki. Az új szakpolitikák és intézkedések három fő téma köré szerveződnek: a nyílt innováció, 
a nyílt tudomány és a világra való nyitottság.

@EUScienceInnovfacebook.com/EUScienceInnov

http://bit.ly/2i3XUm3
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https://ec.europa.eu/info/topics/research-and-innovation_hu
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_hu
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
http://ec.europa.eu/research/openvision/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/openvision/index.cfm
https://twitter.com/EUScienceInnov
https://www.facebook.com/EUScienceInnov
http://bit.ly/2i3XUm3
http://bit.ly/2i3XUm3
http://bit.ly/2i3XUm3


a regionális politika az Európai Unió 
valamennyi régiójára és városára 
kiterjed annak érdekében, hogy 
támogassa a munkahelyteremtést, 
a vállalkozások versenyképességét, 
a gazdasági növekedést és 
a fenntartható fejlődést, és javítsa 
a polgárok életminőségét.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/regional-policy_hu

regionális  
politika

Kutatási és innovációs központokra irányuló beruházások San Ġwann, galway és Cottbus városában; a rigai és 
a wrocław-i repülőtér korszerűsítése; a városi mobilitás javítása Athénban, Szófiában és Kolozsvárott; a Mont-
Saint-Michel és Pompeji megőrzése; széles sávú infrastruktúra fejlesztése Cornwall megyében és Litvánia egész 
területén; kis- és középvállalkozások támogatása Utrecht és Paredes városában; Santa Coloma de gramenet 
és Liège városközpontjának felújítása; a szennyvízkezelés megújítása Trencsén és Bród városában; valamint az 
információs technológiák alkalmazásának előmozdítása a nicosiai és a ljubljanai egyetemen: ez csak néhány példa 
az európai régiókban az EU regionális politikájának társfinanszírozásával megvalósított több ezer projektre.

Az EU tevékenységei
A regionális politika – a gazdasági növekedés fellendítése 
és a stratégiai beruházásokkal megvalósított életminőség- 
javítás révén – támogatja az európai szolidaritást. Forrásainak 
túlnyomó részét arra szánja, hogy segítse az EU kevésbé fejlett 
országait és régióit a felzárkózásban, és ezáltal az Unión belül 
még mindig érvényesülő gazdasági, társadalmi és területi  
különbségek csökkentésében.

A regionális politikát az Európai Bizottság, valamint 
a tagállamok és a régióik irányítják, ezek választják ki azokat 
a projekteket, amelyeket az Európai Bizottság által előzetesen 
egyeztetett programok keretében az EU fog társfinanszírozni. 
Az uniós forrásokat mindig kiegészítik nemzeti (magán- és/
vagy közszférabeli) források.

Minden egyes program kidolgozása az európai, a nemzeti, a regionális és a helyi szintű érdekeltek, a szociális 
partnerek és a civil társadalom részvételével zajló közös folyamat keretében történik. Ez a partnerség 
a programozás valamennyi szakaszára vonatkozik, a tervezéstől az irányításon és a végrehajtáson át 
a nyomon követésig és az értékelésig.

A regionális politika az Interreg programok révén külön figyelmet fordít az EU lakosságának 37%-át adó 
határrégiók szükségleteire és az azokban rejlő lehetőségekre.

A kitűzött célok eléréséhez és valamennyi uniós régió különböző fejlesztési szükségleteinek kielégítéséhez 
a 2014–2020 közötti időszak kohéziós politikai céljaira 259,7 milliárd euró – a teljes uniós költségvetés 
egynegyede – áll rendelkezésre. Ezeket a forrásokat a következő célokra használják fel: a stratégiai 
jelentőségű közlekedési és távközlési infrastruktúrák finanszírozása; a környezetbarátabb gazdaságra való 
áttérés elősegítése; a kis- és középvállalkozások segítése az innovatívabbá és versenyképesebbé válásban; 
új és tartós munkalehetőségek teremtése; az oktatási rendszerek megerősítése és korszerűsítése; valamint 
befogadóbb társadalom kiépítése. Az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó további  
információk itt találhatók.

@EU_Regional facebook.com/EUinmyregion

http://bit.ly/1OPA6Yv
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az uniós közlekedéspolitika az utazást 
gyorsabbá és biztonságosabbá tevő, korszerű 
infrastruktúra-hálózat kifejlesztésével, 
ugyanakkor a zöld és a digitális technológiák 
előmozdításával járul hozzá az európai 
gazdaság mozgásban tartásához.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/transport_hu

Közlekedés  
és szállítás

Európának hatékony közlekedési összeköttetésekre van szüksége a kereskedelem, a növekedés és a foglalkozta-
tás irányításához. A közlekedés jelentős mértékben hozzájárul a gazdasághoz, az EU bruttó hozzáadott értékének 
(a gazdasághoz való hozzájárulásának) több mint 9%-át képviseli. Csak a közlekedési szolgáltatások mintegy 
651 milliárd euró bruttó hozzáadott értéket képviseltek 2015-ben, és hozzávetőleg 11 millió főt foglalkoztatnak.

Az uniós közlekedéspolitika a tagállamok közötti akadályok felszá-
molására, valamint a különböző közlekedési módok szempontjából 
és között tisztességes versenyfeltételeket biztosító egységes euró-
pai közlekedési térség létrehozására helyezi a hangsúlyt.

Az EU tevékenységei
Az uniós szakpolitikának köszönhetően az elmúlt 20 évben jelen-
tősen fejlődött az európai közlekedési ágazat, ennek következtében 
biztonságosabbá vált a légi, a tengeri és a közúti közlekedés; mél-
tányos munkakörülményeket teremtettek a közlekedési dolgozók 
számára; több és olcsóbb mobilitási lehetőség nyílt az utasok és 
a vállalkozások számára; valamint gyors előrelépés történt a tisz-
tább közlekedés és a digitális mobilitási megoldások felé.

Ezenfelül:

 ● a kamionok immár szállítmányozhatnak a nyilvántartási országuktól eltérő országokban, ezáltal csök-
ken az üres visszautak száma;

 ● az egységes európai égbolt elősegítette, hogy a repülés könnyebbé és olcsóbbá váljon;
 ● az engedélyezett vasúttársaságok immár bárhol nyújthatnak szolgáltatást az EU területén;
 ● a tengeri piac megnyitása lehetővé tette, hogy a hajózási társaságok több országban működjenek.

A biztonság rendkívül fontos. 1992 és 2010 között felére csökkent az Európa közútjain bekövetkezett 
halálesetek száma, és az EU 2010 óta további előrelépést tett. A nem biztonságos légitársaságok Euró-
pában repülési tilalom hatálya alá esnek, és az EU szigorúbb szabályokat vezetett be a tengeri közlekedés 
biztonságára vonatkozóan. Az uniós közlekedéspolitika másképp is segíti és védi az embereket az utazásuk 
során. Az EU-ban a légi utasokat, a vasúton utazókat, a hajóutasokat és az autóbuszon utazókat jogok 
illetik meg késés vagy járattörlés esetén.

A 24 milliárd eurót meghaladó költségvetésű Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozott uni-
ós közlekedési infrastruktúra-politika célja, hogy kelet-nyugati és észak-déli irányban összekösse a konti-
nenst a nemzeti közlekedési hálózatok közötti hiányosságok felszámolása révén; felszámolja az egységes 
piac zavartalan működését gátló szűk keresztmetszeteket, valamint megszüntesse a technikai akadályo-
kat, például a vasúti forgalomra vonatkozó, összeegyeztethetetlen szabványokat. Az EU például a tiszta 
járműtechnológiákat előmozdító új szabályokkal támogatja a kutatást és az innovációt, valamint az új, 
zöld közlekedési technológiák hatékony alkalmazását. Az EU az összekapcsolt és automatizált járművekre 
való áttérés terén is élen jár.

@Transport_EU

http://bit.ly/2nCDPkJ
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a közös agrárpolitika a fenntartható módon 
megtermelt élelmiszerekkel való stabil ellátást 
megfizethető árakon biztosítja az EU 500 millió 
fogyasztója számára. a közös agrárpolitika 
a vidéki térségeken belüli munkahelyteremtést 
és gazdasági növekedést is támogatja.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/agriculture_hu

Mezőgazdaság  
és vidékfejlesztés

A közös agrárpolitikát minden tagállamban alkalmazzák, 
finanszírozása az uniós költségvetésből történik. A közös ag-
rárpolitika támogatja az uniós élelmiszer- és agrárágazatot, 
a gazdaság egyik legfontosabb ágazatát, amely mintegy 
44 millió munkahelyet biztosít. 2016-ban a mezőgazdasági 
termelők fenntartható élelmiszer-termelésének támogatásá-
ra, továbbá a vidéki gazdaság és az élő vidék növekedésének 
előmozdítására hozzávetőleg 61 milliárd eurót fordítottak (ez 
az uniós költségvetésnek mintegy 38%-a). A közös agrárpoli-
tika a környezet- és éghajlatbarát gazdálkodási gyakorlatokat 
is támogatja az EU egész területén, és ösztönzi az egészséges 
életmódot.

Az EU tevékenységei
A közös agrárpolitika a következőképpen nyújt támogatást:

 ● A mezőgazdasági jövedelmet támogató közvetlen kifizetések. A gazdálkodás kockázatos és költ-
séges vállalkozás lehet. Az időjárási és a mezőgazdasági piaci feltételek gyakran kiszámíthatatlanok, 
és ez súlyosan érintheti a mezőgazdasági termelést és a mezőgazdasági jövedelmeket. Ez nemcsak 
a gazdálkodók, hanem a fogyasztók számára is rossz, mivel érintheti az élelmiszer-ellátási láncot. 
A mezőgazdasági költségvetés oroszlánrészét (72%-át) ezért a gazdálkodóknak szánt közvetlen kifi-
zetésekre különítik el azzal a feltétellel, hogy szigorú élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi, valamint 
állategészségügyi és -jóléti szabályokat kell betartaniuk. A környezet és az éghajlat szempontjából 
jelentkező előnyök között megtalálható a talajvédelem és a biológiai sokféleség védelme, valamint az 
állandó legelők fenntartása, ami a szén-dioxid megkötésének igen hatékony módja, ezáltal hozzájárul 
a globális felmelegedés mérsékléséhez. A közvetlen kifizetések segítséget nyújtanak a gazdálkodók-
nak a társadalom egésze számára hasznos, a piac által nem megfizetett közjavak biztosításában.

 ● A nehéz helyzetek – például egészségügyi válsághelyzet miatti hirtelen keresletcsökkenés, ideiglenes 
túlkínálat miatti áresés vagy váratlan geopolitikai fejlemények hatása – kezelését célzó piaci intéz-
kedések.

 ● Az innovációt és a versenyképességet elősegítő (a tagállamok által társfinanszírozott), arra irányuló 
vidékfejlesztési programok, hogy a vidéki térségek az élet és a munkavégzés szempontjából vonzó 
hellyé váljanak. Ezek magukban foglalják a mezőgazdasági üzemek korszerűsítését és a fiatal mező-
gazdasági termelők támogatását, valamint a hagyományos és a bioélelmiszerek termelését.

A mezőgazdaságtól és az erdőgazdálkodástól függő ökoszisztémák helyreállítása, az erőforrás-hatékony-
ság, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens gazdaságra való át-
térés előmozdítása szintén kiemelt prioritás, a 2014–2020 közötti időszakra szánt összes vidékfejlesztési 
költségvetésnek 51,7%-át (kb. 51 milliárd eurót) teszi ki.

@EUAgrifacebook.com/EUAgri

http://bit.ly/2i4QezO

A
z 

 E
U

r
ó

p
a

i 
U

n
ió

: A
 S

z
E

r
v

E
z

E
T 

é
S 

T
E

v
é

K
E

N
y

S
ég

EI

23

https://ec.europa.eu/info/topics/agriculture_hu
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview_hu
https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_hu
https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices_hu
https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices_hu
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_hu
https://twitter.com/EUAgri
https://www.facebook.com/EUAgri/
http://bit.ly/2i4QezO
http://bit.ly/2i4QezO
http://bit.ly/2i4QezO


az EU védi a tengereinket és az 
óceánjainkat, ugyanakkor biztosítja, 
hogy – a foglalkoztatás, a növekedés és 
az innováció motorjaként – gazdasági és 
környezeti szempontból fenntarthatóak 
maradjanak.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/maritime-affairs-and-fisheries_hu

Tengerügyek  
és halászat

A tengerek és az óceánok az európai gazdaság motorjai. A „kék” gazdaság nagyjából 5,4 millió munkahelyet 
jelent, és évente csaknem 500 milliárd euró bruttó hozzáadott értéket termel. A „kék növekedés” a tengeri 
és a tengerhasznosítási ágazatok egészében rejlő fenntartható növekedési potenciál kihasználására irányuló 
stratégia.

Az EU közös halászati politikája annak biztosítására hivatott, hogy a halászat és az akvakultúra (ellenőrzött 
körülmények közötti haltenyésztés) környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható legyen, ah-
hoz, hogy az uniós polgárok mai és jövőbeli generációi számára egészséges élelmiszerforrást biztosítson. Céljai 
a következők: dinamikus, ugyanakkor fenntartható halászati ágazat előmozdítása, többek között az erőforrá-
sok megőrzése és a tengeri környezet védelme, ugyanakkor a halászközösségek megfelelő életszínvonalának 
biztosítása mellett.

Az EU tevékenységei
A tengerek és óceánok nemcsak élelmiszert, munkahelyeket, 
közlekedési/szállítási és rekreációs lehetőségeket, hanem – 
a kutatásnak és a technológiai fejlődésnek köszönhetően – 
gyógyszereket, ásványokat és megújuló energiaforrásokat is 
biztosítanak számunkra. Noha támogatja ezeket az új lehe-
tőségeket, az EU fontos szerepet játszik a tengerek felelős-
ségteljes és fenntartható kiaknázásának előmozdításában is, 
Európában és világviszonylatban egyaránt.

Az EU a tengeri ökoszisztémák és a biológiai sokféleség vé-
delme, valamint az ezen ökoszisztémák által biztosított szol-
gáltatások érdekében tengeri védett területeket vezetett be. 
Ezeken a területeken az emberi tevékenységet állományvédel-
mi célból korlátozzák.

A közös halászati politika finanszírozása az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból történik, amely 
a 2014–2020 közötti időszakra több mint 6,4 milliárd eurót biztosít a halászok fenntartható halászatra 
való átállásának elősegítésére, az ágazaton belüli munkahelyteremtésre és a part menti közösségek gaz-
dasági diverzifikációjára. Az Alap társfinanszírozást biztosít annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat 
az operatív programok és a projektek végrehajtásában, a közös halászati politika célkitűzéseinek megva-
lósításában. A közös halászati politika ezenfelül az európai halászflották kezelésére és a halállományok 
védelmére vonatkozó szabályrendszert tartalmaz. Az állományok ugyan megújulhatnak, de végesek. A túl-
halászás megakadályozása érdekében a tagállamok az egyes fajokból fogható mennyiségekre vonatkozó 
határértékeket állapítanak meg. A halászflották tömegesen, nem szándékosan kifogott halakból fakadó 
pazarló gyakorlatának felszámolása érdekében fokozatosan bevezetésre kerül a kirakodási kötelezettség.

@EU_MAREfacebook.com/EUmaritimefish

http://bit.ly/2BmceKw
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az EU keményen dolgozik az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentése, más jelentős 
környezetszennyezők erőteljesebb fellépésének 
ösztönzése, valamint az éghajlatváltozás 
elkerülhetetlen következményeinek kezelése 
érdekében.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/climate-action_hu

éghajlat-politika

Az EU éghajlatváltozással kapcsolatos fellépése a Föld éghajlatában bekövetkezett változások – különösen 
az emberi tevékenység okozta üvegházhatású gázok növekedése miatti globális hőmérséklet-emelkedés – 
kezelésére törekszik. A hőmérséklet emelkedésének számos következménye van, például olyan területeken 
fordul elő árvíz és aszály, amelyek korábban mentesek voltak ezektől a fenyegetésektől, valamint különösen 
a szegényebb országokban az élelmiszer-termelést veszélyeztető szélsőséges időjárási események bekövet-
kezése. A víz- és az élelmiszerhiány éhínséget, regionális konfliktusokat és tömeges migrációt okozhat, míg 
számos növény- és állatfajt a kihalás is fenyeget.

Az EU tevékenységei
Az éghajlatváltozás veszélyes szint alatt tartása érdekében a nemzetközi közösség megállapodott abban, 
a globális átlaghőmérséklet növekedését az iparosodás előtti szintet jóval kevesebb mint 2°C-kal megha-
ladó szinten kell tartani, a cél pedig a hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C-ra korlátozása. Az éghajlatváltozás 
napjainkban történő kezelésével elkerülhetőek a jövőbeni humán és gazdasági költségek. Az éghajlat-
változáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia árvízvédelmi gátak építését, aszálytűrő 
növénykultúrák kifejlesztését és az építési előírások módosítását foglalja magában.

Az EU számára az éghajlatváltozás kezelésének elmulasztása nagyon költséges lehet; a tiszta technológi-
ák iránti növekvő kereslet azonban lehetőséget teremt az innovációra, valamint a zöld növekedés megvaló-
sítására és a zöld munkahelyek teremtésére. Az éghajlat-politika az uniós költségvetés minden területébe 
beépül, és a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó uniós költségvetés 20%-át fordítják az éghajlattal 
kapcsolatos kezdeményezésekre.

Az EU a következő éghajlat- és energiapolitikai célokat tűzte 
maga elé 2020-ra:

 ●  az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 20%-kal történő csök-
kentése az 1990. évi szinthez képest (2030-ig ez az arány 
legalább 40%);

 ●  az összes energiafogyasztás 20%-ának megújuló források-
ból kell származnia (2030-ig ez az arány legalább 27%);

 ●  az energiahatékonyság 20%-os növekedése a szabályozás 
nélküli forgatókönyvhöz képest (2030-ig ez az arány lega-
lább 27%).

Hosszabb távon az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2050-
ig 80–95%-kal csökkenti az üvegházhatásúgáz-kibocsátását 
az 1990. évi szinthez képest.

Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer az EU éghajlat-politikai stratégiájának sarokköve, és költ-
séghatékonyan csökkenti az EU-n belül az ipar, az erőművek és a légi járatok okozta kibocsátást. Az EU 
a gazdaság más ágazataiban, például a közlekedési és a mezőgazdasági ágazatban okozott kibocsátás 
kezelését célzó szakpolitikákat is alkalmaz.

Az EU vezető szerepet vállal az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló globális erőfeszítésekben, 
különösen azáltal, hogy arra ösztönzi a nemzetközi közösséget, hogy tartsa fenn a 2015. évi Párizsi 
Megállapodás lendületét, és tegye meg a helyszíni megvalósításához szükséges lépéseket.

@EUClimateActionfacebook.com/EUClimateAction

http://bit.ly/1b1Kgp2
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az Európai Unió természetvédelemre, 
a gazdaság környezetbaráttá tételére, valamint 
a természeti erőforrások körültekintő és 
észszerű felhasználásának megvalósítására 
vonatkozó környezetvédelmi előírásai a világon 
a legszigorúbbak között vannak.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/environment_hu

Környezet

A környezeti kihívások nem ismernek határokat. Ezért azokat az EU-n belül és a világ többi részén egyaránt 
együttműködés útján kell kezelnünk.

A környezet védelme és a fenntartható növekedés előmoz-
dítása egymással párhuzamos. A környezetvédelmi politika 
kulcsszerepet játszhat a munkahelyteremtésben és a beru-
házásösztönzésben. A zöld innovációk megvalósíthatóak és 
exportálhatóak, Európát ezáltal versenyképesebbé teszik, és 
javítják az emberek életminőségét.

Az EU tevékenységei
A hetedik uniós környezetvédelmi cselekvési program útmu-
tatással szolgál az Unió 2020-ig megvalósítandó környezet-
védelmi politikájáról, valamint meghatározza az EU 2050-re 
vonatkozó jövőképét. Ez azt irányozza elő, hogy olyan környe-

zetben élünk majd, ahol nincs pazarlás, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás fenntartható, és 
megvalósul a biológiai sokféleség védelme, értékelése és helyreállítása.

A program három kulcsfontosságú területen történő fellépésre összpontosít:

 ● az EU természeti tőkéjének védelme, megőrzése és fejlesztése;
 ● az EU erőforrás-hatékony, zöld és versenyképes, karbonszegény gazdasággá alakítása; valamint
 ● az uniós polgárok megóvása a környezettel kapcsolatos terhelésektől, valamint az egészségüket és 

jóllétüket fenyegető kockázatoktól.

A természet a létfenntartó rendszerünk, ezért gondoskodnunk kell róla. Közös erőforrásunk például a víz, 
a levegő, a természetes élőhelyek és az ott élő fajok, és közösek a védelmüket célzó környezetvédelmi 
előírásaink is. Az EU ezeknek a természeti erőforrásoknak a megóvására, valamint a veszélyeztetett fajok 
és élőhelyek csökkenésének megállítására törekszik. A Natura 2000 26 000 természetvédelmi területből 
álló hálózat, amely magában foglalja az EU olyan szárazföldjeinek csaknem 20%-át, ahol a fenntartha-
tó tevékenységek a ritka és sebezhető fajokkal és élőhelyekkel párhuzamosan létezhetnek. Az emberek 
környezettel kapcsolatos aggodalmai között kiemelkedő helyen szerepel a víz, a légszennyezés és a vegyi 
anyagok. Az emberi egészség és jóllét környezettel kapcsolatos terhelésektől és kockázatoktól való meg-
óvása érdekében az uniós szakpolitika arra hivatott, hogy garantálja a biztonságos ivó- és fürdővizet, 
javítsa a levegőminőséget, csökkentse a zajt, továbbá csökkentse, illetve felszámolja a káros vegyi anya-
gok hatásait.

A körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv célja, hogy a termékek élettartamának és 
újrahasznosíthatóságának javítása révén, valamint az anyagok és az erőforrások lehető leghosszabb ideig 
történő használata révén átalakítsa a gazdaságunkat. A termékek életciklusának átgondolása segítséget 
fog nyújtani az értékes erőforrásokkal való fenntarthatóbb gazdálkodásban, a pazarlás minimálisra csök-
kentésében, valamint abban, hogy Európa rugalmasabbá váljon a nyersanyagellátás tekintetében.

A környezettel kapcsolatos aggodalmak nem állnak meg az EU határainál. Mivel a világ lakossága továbbra 
is növekszik, az EU vezető szerepet tölt be a fenntartható fejlődés előmozdítására irányuló nemzetközi 
erőfeszítésekben. További intézkedésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a levegő, az óce-
ánok és más vízforrások tiszták maradjanak, a földhasználat és az ökoszisztémák használata fenntartható 
legyen, és az éghajlatváltozás kezelhető szinten maradjon.

@EU_ENVfacebook.com/EUEnvironment

http://bit.ly/2mZsQFt
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az EU energiapolitikáinak célja, hogy 
biztonságos, versenyképes és megfizethető 
energiaellátást biztosítsanak, ugyanakkor 
teljesüljenek az EU éghajlat-politikai céljai.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/energy_hu

Energiaügy

Európa számos jelentős energiaügyi kihívással szembesül. Az energiaimport-függőségünk különösen sürgető, 
az EU az általa fogyasztott energiának jelenleg több mint felét importálja, melynek költsége évente 400 mil-
liárd euró. További jelentős kihívás többek között az energiaellátás esetleges megszakadása, a háztartásokat 
és a vállalkozásokat érintő magas energiaárak, valamint a különösen a fosszilis tüzelőanyagok égése során 
keletkező üvegházhatású és más ártalmas gázok kibocsátása okozta környezeti és egészségügyi aggodalmak.

Az EU 2030-ra kitűzött céljai többek között a következők:

 ● az üvegházhatású gázok kibocsátásának kötelező, 40%-os csökkentése az 1990. évi szinthez képest;
 ● az EU-n belül legalább 27% arányú megújuló energiaforrásokra vonatkozó kötelező cél;
 ● az energiahatékonyság legalább 27%-os növekedése (a Bizottság ennek 30%-ra emelését javasolja); valamint
 ● a belső energiapiac megvalósítása – az uniós országok villamosenergia-hálózatainak összekapcsolására 

vonatkozó 15%-os cél megvalósítása, továbbá nagyszabású infrastrukturális projektek előmozdítása.

Az EU tevékenységei
E kihívások kezelése, valamint az uniós célok megvalósítása 
érdekében az Európai Bizottság elindította az európai ener-
giauniót. Ez a projekt arra hivatott, hogy az EU területén belül 
az országhatárokon átnyúló szabad energiaáramlás lehetővé 
tételével biztonságos, megfizethető és fenntartható energiát 
lehessen biztosítani a polgárok és a vállalkozások számára. Az 
energiaunió az európai energiapiacok összekapcsolását, a ház-
tartások számláinak csökkentését, a munkahelyteremtést és 
a növekedés serkentését célzó új technológiákat és infrastruk-
turális projekteket is elő fog mozdítani. Ezáltal Európa a meg-
újulóenergia-termelés és az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
terén vezető szerephez juthat. Az energiaunió létrehozása 
abban is segítséget fog nyújtani, hogy Európa egységes véle-
ményt képviseljen a globális vonatkozású energiaügyekben.

Az EU céljainak megvalósítását biztosító további szakpolitikák és intézkedések többek között a következők:

 ● Az EU energiaellátása biztonságának megerősítését célzó intézkedéseket bemutató európai energia-
biztonsági stratégia.

 ● rugalmas és integrált uniós energiapiac. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében rendel-
kezésre álló 5,35 milliárd eurónak köszönhetően jelenleg új gáz- és villamosenergia-hálózatok kiépíté-
se folyik. Az Európai Stratégiai Beruházási Alapból is rendelkezésre áll finanszírozás. A szabályozási 
akadályok ugyanakkor megszűnnek, és folyamatban van a szolgáltatók közötti verseny fokozását és 
a fogyasztói döntések elősegítését célzó közös szabályok kialakítása.

 ● Az EU belső energiatermelésének fokozódása, különösen a megújuló energiaforrásokból fakadóan.
 ● Az EU energiaszektorainak nagyobb biztonsága, például a nukleáris hulladék végleges elhelyezésére, 

valamint a tengeri olaj- és gázkitermelő fúrószigetek működésére vonatkozó szigorú szabályok mellett.

@Energy4Europe

http://bit.ly/2i2DMAw
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az uniós kül- és biztonságpolitika révén 
az EU egységes véleményt képviselhet és 
egységesen léphet fel globális ügyekben, ez 
lehetővé teheti, hogy a tagállamok kezeljék 
azokat a kihívásokat, amelyeket önállóan nem 
tudnak megoldani, és elősegíti polgáraink 
biztonságának és jólétének biztosítását.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/foreign-affairs-and-security-policy_hu 
Az Európai Bizottság vitaanyaga az európai védelem jövőjéről

Külügyek és  
biztonságpolitika

A szakpolitikát az EU külügyi vezetője, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (aki egyben a Bizott-
ság alelnöke), valamint az Európai Külügyi Szolgálat, az EU diplomáciai szolgálata hajtja végre. Az EU fellé-
pését a létrehozását és a fejlesztését ihlető alapelvek – többek között a béke, a demokrácia, a jogállamiság, 
az emberi jogok és az alapvető szabadságok – vezérlik, amelyeknek az előmozdítására a világ többi részén is 
törekszik.

Az EU tevékenységei
2016-ban a főképviselő/az alelnök azzal a céllal indította el 
az uniós kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stra-
tégiát, hogy javuljon a stabilitás Európa szomszédságában és 
azon kívül, javuljon a biztonság és a védelem, valamint kezelni 
lehessen olyan kihívásokat, mint az energiabiztonság, a migrá-
ció, az éghajlatváltozás és a terrorizmus. A biztonság és a vé-
delem tekintetében különösen gyors intézkedések születtek, 
2016-ban elfogadásra került egy igen részletes uniós bizton-
sági és védelmi csomag, amelynek hatására Európa több fele-
lősséget fog vállalni ezeken a területeken. A globális stratégia 
az alábbi öt prioritást határozta meg az uniós fellépéshez:

 ● az Uniónk biztonsága;
 ● az állam és a társadalom ellenálló képessége;
 ● a konfliktus- és válságkezelést célzó integrált megközelítés;
 ● együttműködésen alapuló regionális szerveződések;
 ● 21. századi globális kormányzás.

A 2017-ben elindított Európai Védelmi Alap a jelenlegi és a jövőbeni biztonsági szükségletek kielégítésé-
hez a teljesítmény fokozása és a védelmi technológia és felszerelések fejlesztése érdekében összehangol-
ja, kiegészíti és kibővíti a tagállami védelmi beruházásokat.

Az EU támogatja a konfliktus és válság sújtotta országokat. Az EU a szíriai válság nemzetközi kezelése 
során a legnagyobb donor, több mint 9,4 milliárd eurót biztosított a szír nép támogatására, és továbbra is 
támogatja a közel-keleti béke megteremtésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket azzal, hogy az Izrael 
mellett élő palesztin államra vonatkozó kétállamos megoldás támogatója. Az iráni nukleáris program tár-
gyában 2015-ben elért megállapodás azt szemléltette, hogy az EU szerepet vállal a nemzetközi közösség 
nevében folytatott béketárgyalások lefolytatásában. 2003 óta az EU több mint 30 polgári missziót és 
katonai műveletet hajtott végre három kontinensen. A bevetéssel kapcsolatos döntéseket az uniós orszá-
gok miniszterei közösen hozzák meg. A sikertörténetek többek között a következők: a világ több, zavargás 
sújtotta övezetébe küldött uniós békefenntartó missziók, a rendőrség, a katonaság és a parti őrség kép-
zése, az államépítés támogatása konfliktust követő helyzetekben, valamint az Afrika szarva mentén folyó 
kalóztevékenység elleni küzdelem. Az EU-nak nincs állandó hadserege, de a tagállamai által felajánlott 
erőket az uniós zászló alá tömöríti.

@eu_eeasfacebook.com/EuropeanExternalActionService

http://bit.ly/2zn3YcF
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a tagság kilátása erős ösztönzőt 
jelent az EU tagjává válni 
szándékozó országok demokratikus 
és gazdasági reformjához.

További információk: https://ec.europa.eu/info/node/1705

Az EU bővítése

Az EU azért jött létre, hogy a kontinens egész területén elősegítse a békét, a jólétet és az európai értékeket. 
A bővítés az a folyamat, amelynek során az országok csatlakoznak az EU-hoz. Az 1957-ben történt alapítása 
óta az EU kibővült, hat országról 28 országra. Más országok EU-ba való beléptetésének az az egyik célja, hogy – 
a sokféleség tiszteletben tartása és megőrzése mellett – elmélyüljön az európai népek közötti szolidaritás.

Az EU tevékenységei
Bármely európai ország kérelmezhet tagságot, ha betartja az EU 
demokratikus értékeit, és elkötelezett azok előmozdítása iránt. Az 
országok csak akkor válhatnak az EU tagjává, ha teljesítik a csat-
lakozási feltételeket. A bővítési politika ezért ösztönzőleg hat az 
országokra, és segíti az országokat a következő három kulcsfontos-
ságú kritérium teljesítésében:

 ● politikai stabilitás, amelyen belül az országok politikai intéz-
ményei garantálják a demokráciát, a jogállamiságot, az embe-
ri jogokat, valamint a kisebbségi jogok tiszteletben tartását és 
védelmét;

 ● működő piacgazdaság, továbbá az EU-n belüli verseny és a piaci 
erők kezelésére való képesség; valamint

 ● a tagsággal járó kötelezettségek, különösen a politikai, gazdasá-
gi és monetáris unió célkitűzéseinek vállalására való képesség.

A bővítési folyamat során a Bizottság segítséget nyújt az EU-hoz csatlakozni kívánó országoknak a tagság-
hoz szükséges feltételek teljesítésében, emellett támogatja őket a kapcsolódó gazdasági és demokratikus 
reformok végrehajtásában. Amikor a tárgyalások és kísérő reformok mindkét oldal megelégedését szolgáló 
módon befejeződtek, az ország akkor csatlakozhat az EU-hoz, ha a meglévő tagállamok mindegyike egyet-
ért azzal. A jelenlegi tagjelölt országok a következők: Montenegró, Szerbia, Macedónia volt Jugoszláv 
Köztársaság, Albánia és Törökország. Bosznia-Hercegovina és Koszovó (*) potenciális tagjelöltek.

A Nyugat-Balkán számára hiteles bővítési perspektíva hozzá fog járulni a régión belüli stabilitáshoz. Szer-
bia és Montenegró – az első nyugat-balkáni tagjelöltek – sikeres csatlakozását célzó új stratégia 2018 
elején indul. Noha egyértelmű, hogy még egyetlen tagjelölt sem áll készen a csatlakozásra, és az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság jelenlegi megbízatása alatt nem lesz további bővítés, azt követően 
növekedni fog a tagállamok száma. A tagjelölt országoknak a jogállamiságot, az igazságszolgáltatást és 
az alapvető jogokat abszolút prioritásként kell kezelniük. Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke az Unió 
helyzetét értékelő 2017. évi beszédében kijelentette, hogy ez az előre látható jövőben kizárja Törökország 
uniós tagságát.

(*) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSz BT-határozattal 
és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

@eu_nearfacebook.com/EUnear

http://bit.ly/1MZ6B9h
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az európai szomszédságpolitika az 
uniós külpolitika kulcsfontosságú 
elemeként a térség politikai, 
gazdasági és biztonsági 
tekintetben történő stabilizálására 
összpontosít.

További információk: https://ec.europa.eu/info/policies/european-neighbourhood-policy_hu

Európai  
szomszédságpolitika

Az európai szomszédságpolitika irányítja az EU legközeleb-
bi 16 keleti és déli partnerével fenntartott kapcsolatait. Az 
európai szomszédságpolitika valósítja meg az EU azon szán-
dékát, hogy érvényesüljenek a partnerországokkal közös érde-
kek, valamint azt a kötelezettségvállalást, hogy közös munkát 
folytassanak a kiemelt területeken, többek között a demokrá-
cia előmozdítása, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben 
tartása és a társadalmi kohézió területén. Az EU partnereinél 
az állam és a társadalom ellenálló képességének megerősí-
tése prioritást jelent a náluk tapasztalható fenyegetések és 
nyomás – többek között a migrációval és a mobilitással össze-
függő kihívások – közepette.

Az EU tevékenységei
Az európai szomszédságpolitika hatékonyabb és erősebb partnerségekhez tartozó keretet nyújt, mindkét 
oldal közös érdekeire és fellépésére alapozva. E szakpolitika elsődleges célkitűzései a következők:

 ● a szomszédos országok stabilizálása a gazdasági fejlődés, a foglalkoztathatóság és az ifjúságügy, 
a közlekedés és az energetikai összeköttetések, a migráció, a mobilitás és a biztonság kezelésével;

 ● a jó közigazgatáshoz, a demokráciához, a jogállamisághoz és az emberi jogokhoz fűződő alapvető 
uniós érdekek előmozdítása; valamint

 ● a regionális szintű együttműködés megkönnyítése, például a keleti partnerség és az Unió a Mediterrán 
Térségért révén.

A szakpolitikát a gyakorlatba átültető kulcsfontosságú kezdeményezések a következők:

 ● A keleti partnerség: az EU és hat keleti szomszédja – Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, grúzia, 
Moldova és Ukrajna – közötti kapcsolatok elmélyítésére és megerősítésére irányuló kezdeményezés.

 ● A déli szomszédság: az EU és 10 partnerországa – Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, 
Marokkó, Palesztina (*), Szíria és Tunézia – közötti együttműködési keret.

Az együttműködésre – a fellépés jellegétől függően – kétoldalú szinten (az egyes partnerekkel), regionális 
szinten (két vagy több keleti vagy déli partnerrel) vagy a szomszédságban kerül sor. Az Európai Szomszéd-
sági Támogatási Eszköz az EU által a partnereivel szemben alkalmazott átfogó megközelítést támogatja, 
és a 2014–2020 közötti időszakban az európai szomszédságpolitika országaival folytatandó együttműkö-
dés kulcsfontosságú uniós pénzügyi eszköze.

(*) Ez a megnevezés nem értelmezhető a palesztin állam elismeréseként, és nem érinti az egyes tagállamok e kérdésre vonatkozó álláspontjait.

@eu_nearfacebook.com/EUnear

http://bit.ly/2nfECvt
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az EU kimagasló a szabad 
kereskedelemben. amellett, hogy minden 
1 milliárd euró összegű export 14 000 
munkahelyet támogat Európában, 
az EU a nyitott piacokért, az egyenlő 
versenyfeltételekért és a legszigorúbb 
nemzetközi normákért küzd.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/trade_hu 
Az Európai Bizottság vitaanyaga a globalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásáról

Kereskedelem

Az EU a legnagyobb kereskedelmi hatalom, és a világ egyik legnyitottabb gazdasága. Amellett, hogy a jövő-
beni globális növekedés 90%-a Európa határain kívülről fog származni és nemzeti jövedelmünk egyharmada 
kereskedelemfüggő lesz, az EU a nyitott piacokért, az egyenlő versenyfeltételekért és a legszigorúbb nem-
zetközi normákért küzd. Az EU a közös kereskedelempolitikájának hatálya alá tartozó területeken kizárólagos 
hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a Kereskedelmi Világszervezet szabályai alapján a 28 tagállama nevében 
jogalkotási tevékenységet folytasson és nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat kössön.

Az EU tevékenységei
Az uniós kereskedelempolitika kiterjed az áru- és a szolgálta-
táskereskedelemre, de olyan kérdésekre is, mint a szellemitu-
lajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásai és a közvetlen külföldi 
befektetések.

A kereskedelmi ügyletek nem öncélúak; világszerte védik az 
európai értékeket és alapelveket is, az EU által kötött vala-
mennyi új kereskedelmi megállapodás ezért tartalmaz a fenn-
tartható fejlődésre, nevezetesen a környezetvédelemre és 
a munkakörülményekre vonatkozó rendelkezéseket. A Japán-
nal a közelmúltban létrejött megállapodás az első olyan keres-
kedelmi megállapodás, amely az éghajlat-változással kapcso-
latos Párizsi Megállapodás melletti elköteleződést tartalmaz.

Az EU kiáll a nyitott és tisztességes kereskedelemért, emellett küzd a protekcionizmus ellen, kereskedelem-
védelmi és piacrajutási intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megvédje a vállalatait és a polgá-
rait a tisztességtelen versennyel és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Az EU-nak világszerte 67 partnerrel van hatályos kereskedelmi megállapodása, ilyen például az EU–Kana-
da átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás, amely a kanadai termékek 98%-a esetében eltöröl-
te a vámokat: ez évente 590 millió euró megtakarítást jelent az uniós vállalkozások számára. A Japánnal 
létrejött megállapodás több mint egyharmadával növelheti a Japánba irányuló exportot, és 1 milliárd euró 
vámot takaríthat meg. Az Egyesült Államokkal közös kereskedelmi cselekvési terv elindításáról 2017 má-
jusában jött létre megállapodás.

2017-re az EU véglegesítette további 24 országgal létrejött kereskedelmi megállapodását, és jelenleg 
51 ország tekintetében további 18 megállapodásról tárgyal. 2017 szeptemberében az Európai Bizottság 
javaslatot tett az Ausztráliával és Új-zélanddal folytatandó kereskedelmi tárgyalások elindítására.

A Bizottság átlátható módon bonyolítja a kereskedelmi megállapodásokat – rendszeresen közzéteszi a tár-
gyalási szövegeket, a tárgyalási fordulók utáni jelentéseket, valamint a magyarázó dokumentumokat – és 
rendszeresen jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak.

@Trade_EU

http://bit.ly/1FmvJMB A
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a fejlesztés az Unió 
külpolitikájának központi eleme, 
a világon az együttműködési 
támogatásnak több mint felét az 
EU biztosítja.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/international-cooperation-and-development_hu

Nemzetközi együttműködés 
és fejlesztés

Az EU-nak a világ többi részével fenntartott kapcsolatai a szolidaritáson és az együttműködésen alapulnak. Az ég-
hajlatváltozáshoz, az erőszakos szélsőségességhez, a csempészethez és az irreguláris migrációhoz hasonló kihí-
vások nem tisztelik az országhatárokat. Ezek a fenyegetések mindannyiunkat érintenek, és csak a fejlődő világbeli 
partnerországokkal való együttműködés révén kezelhetjük az ezeket ösztönző és kiváltó rendkívüli szegénységet.

Az EU tevékenységei
Az EU a fejlesztési együttműködést nem „karitatív tevékenységnek”, hanem az élhető, közös jövőbe való 
befektetésnek tekinti. Az EU ezért az ENSz 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrendjének legfőbb szószólója, és a 2017. májusi európai konszenzus a fejlesztési politikáról című 
dokumentum meghatározza, hogy az EU hogyan fog az „emberekre, a bolygónkra, a jólétre, a békére és 
a partnerségre” összpontosítani a 2030-ra vonatkozó menetrend fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
céljainak megvalósítása során.

Az EU küzdeni kíván a szegénység okai ellen. Ez nem csak azt 
jelenti, hogy segítséget nyújt az élelmiszerekhez, a tiszta víz-
hez, az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a földhöz 
való tisztességes hozzájutásban; nem csak a létfontosságú 
közlekedési és energetikai infrastruktúra és a tiszta környezet 
kialakítását jelenti. Egyúttal a demokrácia, az emberi jogok 
(többek között a nemek közötti egyenlőség) és a jogállamiság 
kiépítését és megerősítését is jelenti. E tényezők nélkül nem 
alakíthatók ki olyan biztonságos és stabil társadalmak, ame-
lyeken belül az emberek jólétben élhetnek, a helyi vállalkozá-
sok pedig beruházásokat hajthatnak végre, növekedhetnek és 
tartós munkahelyeket teremthetnek.

Az EU 140 diplomáciai képviselete („küldöttsége”) a világ min-
den részének partnerországaival hosszú távú programok kiala-

kításán dolgozik. Az Európai Parlament és a tagállamok általi jóváhagyásukat követően e programok le-
bonyolítása a helyszínen történik, az EU általános költségvetéséből és egy elkülönített Európai Fejlesztési 
Alapból származó pénzeszközök felhasználásával. 2014 és 2020 között az EU – a helyi köz- és magán-
beruházások ösztönzése érdekében – összesen mintegy 82 milliárd euró külső finanszírozást fog nyújtani 
vissza nem térítendő támogatások, közbeszerzési eljárások és a nemzeti költségvetések támogatásával, 
továbbá az uniós finanszírozás egyre inkább „kezdőtőkeként” való felhasználásával.

@europeaidfacebook.com/europeaid

http://bit.ly/2A4lNk3
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az EU a tagállamaival együtt a világ első 
számú humanitárius segélyező donora, amely 
az Európában és világszerte katasztrófa 
sújtotta területeken élőknek szánt 
segélyezést biztosítja és koordinálja.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/humanitarian-aid-and-civil-protection_hu

Humanitárius  
segítségnyújtás  
és polgári védelem

Az EU segélyt nyújt a válság sújtotta embereknek. 2016-ban 2,1 milliárd euró összegű segély több mint 120 mil-
lió embernek nyújtott segítséget több mint 80 országban. Az EU céljai a következők:

 ● életek mentése és megóvása, az emberi szenvedés megakadá-
lyozása és enyhítése, valamint a természeti katasztrófákban és 
az ember által előidézett válságokban érintett lakosság integri-
tásának és méltóságának védelmezése;

 ● gyors reagálás az EU-n belüli és kívüli veszélyhelyzetekre;
 ● a katasztrófák kockázatának csökkentése, például az éghajlatválto-

zás következményeinek mérséklését célzó stratégiák alkalmazásával;
 ● a katasztrófavédelmi felkészültség javítása, például riasztási 

rendszerek kifejlesztésével;
 ● zökkenőmentes átmenet biztosítása a veszélyhelyzeti művele-

tek befejeződésekor, a fejlesztési segélynyújtási stratégiákkal 
való kapcsolat megerősítésével;

 ● a lakosság általános ellenálló képességének megerősítése, pél-
dául a jövőbeni katasztrófákra való felkészülésben való segíté-
süket célzó intézkedésekbe való befektetés révén; valamint

 ● az ember által előidézett vagy természeti katasztrófák sújtotta 
gyermekek jövőjének védelme és biztosítása.

Az EU tevékenységei
Az EU az Európai Bizottságon belüli Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műve-
letek Főigazgatósága (ECHO) közreműködésével reagál a válsághelyzetekre, amely a két legfontosabb 
eszköze – a humanitárius segítségnyújtás és a polgári védelem – révén gyors és hatékony uniós segé-
lyezést biztosít. Az EU számos válság, többek között a következők esetén kiemelkedő humanitárius donor:

 ● A Szírián belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a szomszédos országokban tartózkodó 
menekültek sürgősségi segélyezése.

 ● Humanitárius segítségnyújtás a Görögországban, Irakban, Törökországban és Jemenben tartózkodó 
menekülteknek és belső menekülteknek.

 ● Dél-Szudán és a Közép-afrikai Köztársaság legsúlyosabban érintett közösségein belüli életmentő 
humanitárius projektek.

 ● A katasztrófa sújtotta területek közösségeinek segítése a jobb felkészülésben és helyreállításban. 
A felkészültségre fordított minden egyes euró akár hét euró megtakarítást is jelenhet, amelyet a ka-
tasztrófák utáni kiadásokra lehetne fordítani.

Az EU a polgári védelmi mechanizmusa révén a területén belül és világszerte bekövetkező számos vál-
sághelyzetben történő segítségnyújtáshoz csapatokat küld, például:

 ● 2017-ben egy különösen intenzív nyári tűzesetekkel jellemzett szezonban összehangolta és társfinan-
szírozta az európai tűzoltási műveletekhez kapcsolódó szállítási költségeket;

 ● a 2014. évi ebolaválságot követően létrehozta az Európai Orvosi Hadtestet annak érdekében, hogy gyorsan 
reagáljon az EU-n belül és kívül egyaránt egészségügyi következményekkel járó válsághelyzetekre; valamint

 ● segítséget nyújtott a 2016. évi földrengés által sújtott ecuadori népnek.

@eu_echofacebook.com/ec.humanitarian.aid

http://bit.ly/2zANhP1
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az EU különböző alapvető jogokat 
biztosít a polgárai számára, és megvédi 
őket a megkülönböztetéstől, míg az EU 
közös igazságügyi térsége a polgárok és 
a vállalkozások számára is segítséget 
nyújt a határon átnyúló jogi problémák 
megoldásához.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/justice-and-fundamental-rights_hu

Igazságszolgáltatás  
és alapvető jogok

Az EU nem pusztán az áruk és a szolgáltatások egységes piaca. Az európaiaknak az uniós polgárok (bárki, aki 
valamely uniós ország állampolgára, automatikusan uniós polgár is) számára jogokat garantáló uniós szer-
ződésekben és az Alapjogi Chartában kinyilatkoztatott közös értékeik vannak. Az EU az uniós országokban 
tanulmányokat folytató, munkát vállaló vagy házasságot kötő európaiak számára is megkönnyíti az életet az 
EU-n belüli különböző nemzeti jogrendszerek közötti átjárási lehetőségek megteremtésével. A határok nélküli 
és akadálymentes közös igazságügyi térség biztosítani fogja, hogy a polgárokat a kontinens egész területén 
jogok illessék meg és hozzáférhessenek az igazságszolgáltatáshoz.

Az EU tevékenységei
Ezeket a jogokat az EU biztosítja, és az alábbiakat foglalják magukban:

 ● A nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron 
vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetést megakadályozó szabályok.

 ● A 2018 májusában hatályba lépő új szabályoknak köszönhetően a személyes adatok védelmére vo-
natkozó, mindenkit megillető jog.

 ● Az EU valamennyi polgárát megillető személyes, állampolgári, politikai, gazdasági és szociális jogok 
összességét magában foglaló Alapjogi Charta. Ezeket az Európai Unió garantálja, amennyiben az uniós 
jog érintett.

 ● Az EU igazságügyi politikája és alapvető jogokkal kapcsolatos politikája: az igazságszolgáltatási 
szabályok, az EU-n belüli minimális előírások, valamint az igazságszolgáltatáshoz valamennyi ország-
ban egyenlő feltételek mellett való hozzáférés összehangolása. A bűncselekmények áldozatait például 
az EU-n belül bárhol közös minimális jogok illetik meg. Az összehangolás a vállalkozások számára 
is segítséget nyújt abban, hogy az EU egységes piacán működjenek, és kereskedelmi tevékenységet 
folytassanak.

Az EU ezenkívül arra törekszik, hogy megerősítse az uniós tag-
államok bíróságai és közigazgatási szervei közötti kölcsönös 
bizalmat annak érdekében, hogy elismerjék egymás bírósági 
határozatait. Ez különösen fontos olyan polgári ügyekben, mint 
a házasság felbontása, a gyermekek feletti felügyelet vagy 
a tartási követelések. Az Eurojust elősegíti a nemzeti igazság-
ügyi hatóságok súlyos bűncselekmények (például a korrupció, 
a terrorizmus, valamint a kábítószer-kereskedelem és -forgal-
mazás) elleni küzdelemre irányuló együttműködését, míg az 
európai elfogatóparancs felváltotta a gyanúsítottaknak, illet-
ve az elítélt bűnözőknek a tárgyalás leendő vagy volt helye 
szerinti országba való visszaküldésére irányuló, hosszadalmas 
kiadatási eljárásokat.

@EU_Justicefacebook.com/EUJustice

http://bit.ly/2jknVdl
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https://ec.europa.eu/info/topics/justice-and-fundamental-rights_hu
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights_en
http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
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https://twitter.com/EU_Justice
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http://bit.ly/2jknVdl
http://bit.ly/2jknVdl


a polgárok egészsége az Európai Unió kiemelt 
prioritása. az EU egészségpolitikája kiegészíti 
a tagállami szakpolitikákat annak biztosítása 
érdekében, hogy az EU-ban élők mindannyian 
védelmet élvezzenek a határon átnyúló 
egészségügyi fenyegetésekkel szemben, és 
hozzáférjenek színvonalas egészségügyi 
ellátáshoz.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/public-health_hu

Közegészségügy

Noha az egészségügyi ellátás megszervezése az egyes tagállamok felelősségi körébe tartozik, az EU a közös 
célkitűzések elérése érdekében kiegészíti a nemzeti szakpolitikákat. A határon átnyúló súlyos egészségügyi fe-
nyegetésekre való felkészülés és reagálás terén az EU koordináló szerepe elengedhetetlen ahhoz, hogy megvédje 
az európaiakat az antimikrobiális rezisztenciával, a pandémiákkal és más fertőző betegségekkel, például az 
ebolával szemben. Az EU egészségpolitikája az erőforrások egyesítése révén méretgazdaságosságot is generál, 
továbbá segítséget nyújt az országoknak a közös kihívások – többek között a krónikus betegségek kockázati té-
nyezői vagy a várható élettartam növekedése által az egészségügyi rendszerekre kifejtett hatás – kezelésében.

Az EU tevékenységei
Az EU egészségpolitikája az EU egészére kiterjedő súlyos fe-
nyegetések kezelésére, a betegségek megelőzésére, valamint 
arra összpontosít, hogy mindenkinek egyenlő esélye legyen 
a jó egészségre és a színvonalas egészségügyi ellátásra. A jó 
egészségnek örvendő népesség a gazdaság számára is kedve-
ző, ezért az EU arra törekszik, hogy biztosítsa az EU-n belüli 
egészségügyi rendszerek hozzáférhetőségét, hatékonysá-
gát és alkalmazkodóképességét.

Az EU számos különböző területen tevékenykedik, például 
a rákra vonatkozó ismeretek egyesítése, az egészséges élet-
mód előmozdítása, valamint a dohányzással kapcsolatos 

jogszabályok segítségével a dohányzás elleni küzdelem területén. Az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ felméri az újonnan megjelenő fenyegetéseket, így az uniós és a nemzeti egész-
ségügyi hatóságok gyorsan reagálni tudnak. Ezenfelül annak biztosítása érdekében, hogy a betegek a leg-
jobb kezelésben részesüljenek, az EU-ban a piaci forgalmazás előtt minden gyógyszert jóvá kell hagyni 
nemzeti vagy uniós szinten (az Európai Gyógyszerügynökség közreműködésével).

Az európai egészségügyi stratégia végrehajtására szolgáló legfontosabb eszköz a harmadik uniós egész-
ségügyi program. 449 millió eurós költségvetése az uniós szintű együttműködési projekteket és a nemzeti 
egészségügyi hatóságok közös fellépéseit finanszírozza, emellett támogatja a nem kormányzati szerve-
zeteket és a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködést. Ezenfelül a Horizont 2020 program 
7,5 milliárd eurót fordít az egészségügyi vonatkozású kutatásra és innovációra, míg az Európai Hálózatfi-
nanszírozási Eszköz, a strukturális alapok és az európai beruházási terv az egészségügyi infrastruktúrá-
ba és az egészségügy digitalizálásába invesztálnak.

Az európai egészségbiztosítási kártya abban segít az utazóknak, hogy másik uniós országban tett láto-
gatásuk során bekövetkező betegség esetén kezelésben részesüljenek, a határon átnyúló egészségügyi 
ellátásra vonatkozó uniós jogszabályok pedig a polgárokat a tervezett ellátás érdekében történő határ-
átlépéskor megillető jogokat határozzák meg. A ritka vagy összetett betegségben szenvedő betegek az 
európai referenciahálózatokon keresztül a hazájuk elhagyása nélkül igénybe vehetik a legjobb európai 
szakértelmet.

@EU_Health

http://europa.eu/!yh37hr
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https://ec.europa.eu/info/topics/public-health_hu
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I139884&videolang=EN&devurl=http://ec.europa.eu/avservices/video/player/config.cfm
https://ec.europa.eu/health/strategy/policy_hu
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/com2014_215_final_hu.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/com2014_215_final_hu.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/com2014_215_final_hu.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://www.ema.europa.eu/
https://ec.europa.eu/health/programme/policy_hu
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https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_hu
https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_hu
http://ec.europa.eu/health/ern
https://twitter.com/EU_Health
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az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos 
uniós fellépés az emberek, az 
állatok és a növények egészségének 
a mezőgazdasági üzemtől az 
étkezőasztalig terjedő valamennyi 
szakasz során történő védelmére 
irányul, ugyanakkor elősegíti az európai 
élelmiszeripar növekedését.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/food-safety_hu

élelmiszer- 
biztonság

Az EU élelmiszer-biztonsági politikájának célja, hogy egészséges növényekből és állatokból előállított, bizton-
ságos és tápláló élelmiszereket garantáljon, ugyanakkor az élelmiszeripar – Európa legnagyobb feldolgozóipari 
és foglalkoztatási ágazata – számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsa. Az egészségvédelem az élelmi-
szer-szennyeződés megelőzése, valamint az élelmiszer-higiénia, a növényegészségügy, az állategészségügy 
és az állatjólét előmozdítása révén az élelmiszer-termelési folyamat valamennyi szakaszában érvényesül. Az 
élelmiszerek címkézésére vonatkozó uniós szabályok az egészségük szempontjából fontos információkkal is 
szolgálnak a fogyasztók számára.

Az EU tevékenységei
Az EU élelmiszer-biztonsági politikájának alapelveit az EU ál-
talános élelmiszerjoga határozza meg, amely biztosítja mind 
az emberi egészség és a fogyasztói érdekek magas szintű 
védelmét, mind az élelmiszerek, az italok és a takarmányok 
egységes piacának hatékony működését. Az Európai Bizottság 
oly módon érvényesíti az uniós élelmiszerjogot, hogy ellenőrzi, 
a tagállamok átültetik-e az uniós jogszabályokat a nemze-
ti jogszabályaikba, és azokat helyesen hajtják-e végre, míg 
a nemzeti hatóságok az uniós szabályozás betartásának biz-
tosításáért felelnek.

Az állatok szabadon mozgathatók az EU egész területén, ha a szállítás során teljesülnek az állatjóléti 
előírások. Állatbetegségek kitörése esetére az EU rendelkezik gyors fellépést szolgáló mechanizmusokkal. 
Az Európai Bizottság az EU területén belül és kívül is végezhet helyszíni ellenőrzéseket annak biztosítására, 
hogy az importált termékek megfeleljenek a szigorú higiéniai szabályoknak.

Az általános élelmiszerjog ezenkívül létrehozta az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot, valamint ve-
szélyhelyzetek és válságok kezelését célzó eljárásokat és eszközöket vezetett be. Az élelmiszer- és ta-
karmánybiztonsági riasztási rendszer megvédi a fogyasztókat az uniós szabályozásnak nem megfelelő 
élelmiszerektől, többek között felderíti a tiltott anyagokat, 2017-ben például a tojások esetén jogellenesen 
alkalmazott fipronilt. Amikor állatbetegségek súlyos kitörése vagy élelmiszer-mérgezés érinti a fogyasz-
tókat, az uniós hatóságok az elektronikus kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszeren keresztül 
követhetik az élelmiszeripari termékek mozgását.

Az EU-ban évente mintegy 88 millió tonna élelmiszer megy veszendőbe, ami 143 milliárd euró költséget 
jelent. Az élelmiszer-pazarlás csökkentésében hatalmas lehetőségek rejlenek az erőforrás- és pénzmegta-
karítás, valamint az élelmiszerek környezeti hatásának csökkentése tekintetében. Az EU kezeli az élelmi-
szer-pazarlás problémáját, ugyanakkor az összes (köz- és magánszektorbeli) szereplő fellépésének meg-
könnyítését célzó, hatályos uniós szabályok egyértelművé tételével, valamint az e területen alkalmazott 
innováció és bevált gyakorlatok megosztásának elősegítésével gondoskodik az élelmiszer-biztonságról.

@Food_EU

http://europa.eu/!Cj46Yw
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https://ec.europa.eu/info/topics/food-safety_hu
https://ec.europa.eu/food/overview_en
https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law_en
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https://twitter.com/Food_EU
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az EU fogyasztópolitikája védi 
a fogyasztók jogait, gondoskodik 
a termékek biztonságosságáról, segít az 
embereknek abban, hogy megalapozott 
döntéseket hozzanak az áruk és 
a szolgáltatások vásárlásakor, valamint 
problémamegoldási eszközöket biztosít 
arra az esetre, ha valami elromlik.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/consumers_hu

Fogyasztók

Az EU egységes piaca nagyobb választékhoz jutást, rugalmasságot, minőséget és jobb ár-érték arányt biztosít 
a fogyasztók számára. Ugyanakkor kihívásokat állíthat a fogyasztók elé, különösen a digitális, az energetikai és 
a pénzügyi szolgáltatásokhoz hasonló, gyorsan fejlődő területeken. Az EU fogyasztópolitikája biztosítja az em-
berek jogainak érvényesülését a más országokból – többek között online – történő áru- és szolgáltatásvásárlás 
közbeni esetleges problémák felmerülésekor. Ezzel az EU egész területén kiépíthető a fogyasztói bizalom, amely 
az EU egységes piacán országhatárokon átnyúló kereskedelmet folytató vállalkozások számára is kedvező.

Az EU tevékenységei
Az EU különféle gyakorlati jogokat biztosít a fogyasztók számára, amelyeket igénybe vehetnek, amikor 
valami rosszul alakul.

 ● valamennyi közlekedési mód esetén az utasjogokra – többek között a tájékoztatásra, a segítségnyúj-
tásra, valamint járattörlés vagy hosszú késedelem esetén biztosított kártalanításra – vonatkozó mini-
mális előírásokat hozott létre.

 ● Online vásárláskor 14 nap áll a fogyasztók rendelkezésére ahhoz, hogy átgondolják a vásárlásukat és 
visszalépjenek. Mindig van lehetőségük arra, hogy 2 héten belül visszaküldjék a termékeket és vissza-
kapják a pénzüket.

 ● 2017 júniusa óta megszűntek a barangolási díjak. Az EU területén belül utazó európaiak belföldi árat 
fizetnek a barangolásos hívásokért, sms-ekért és adatokért.

 ● Ha az EU-ban (akár online, akár üzletben) vásárolt árucikk eltér attól, amilyennek hirdették, vagy nem 
működik megfelelően, a fogyasztó legalább egy ingyenes javításra vagy cserére jogosult.

 ● 2016 óta a lakáscélú jelzáloghitelekre vonatkozó új uniós szabályozás biztosítja, hogy a hirdetésekben 
egyértelmű tájékoztatás szerepeljen, és a fogyasztók a szerződés aláírása előtt időben tájékoztatást 
kapjanak.

Az EU segítséget nyújt ahhoz is, hogy a kereskedőkkel való vita-
rendezés gyors és hatékony legyen. Ezek az alacsony költségű, 
gyors eljárások a belföldi és a határon átnyúló viták esetén is 
igénybe vehetőek. Az online vitarendezési platform lehetővé 
teszi a fogyasztók és a kereskedők számára, hogy az online 
vásárlásra vonatkozó viták rendezésére teljes egészében on-
line kerüljön sor. Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata 
díjmentesen nyújt segítséget és tanácsadást a fogyasztóknak 
a határon átnyúló vásárlásaikkal kapcsolatban.

Szigorú biztonsági szabványok vonatkoznak a játékokra, az 
elektromos készülékekre, a kozmetikumokra és a gyógysze-
rekre, és szigorú szabályok biztosítják a nem biztonságos ter-
mékek piacról történő visszavonását. évente több mint 200 
különböző nem biztonságos terméket jelentenek be a nem élel-
miszer jellegű termékek uniós riasztási rendszerén keresztül.

@EU_Consumerfacebook.com/EUJustice

http://bit.ly/1q2p8Sj
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https://ec.europa.eu/info/topics/consumers_hu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://twitter.com/EU_Consumer
https://www.facebook.com/EUJustice/
http://bit.ly/1q2p8Sj
http://bit.ly/1q2p8Sj
http://bit.ly/1q2p8Sj


az EU annak garantálására törekszik, hogy 
a pénzügyi rendszer erős és biztonságos 
maradjon, és hogy az egységes piac 
biztosítsa a fogyasztók és a vállalkozások 
számára azokat a pénzügyi termékeket, 
amelyekre szükségük van.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/banking-and-finance_hu

Banki és pénzügyi  
szolgáltatások

A pénzügyi intézmények és piacok meghatározó szerepet töltenek be az uniós gazdaság stabilitásában és nö-
vekedésében. Finanszírozást biztosítanak a háztartások és a vállalkozások számára, lehetővé teszik az embe-
rek számára a megtakarítást és a befektetést, kockázatokkal szembeni biztosítást nyújtanak, és megkönnyítik 
a ki- és befizetéseket.

A pénzügyi rendszer hiányosságainak messze ható következményei lehetnek. A 2008. évi pénzügyi válság 
rámutatott, hogy egyetlen uniós ország sem tudja önállóan irányítása alatt tartani a pénzügyi szektort és 
felügyelni a pénzügyi stabilitási kockázatokat. A válság nyomán az EU ambiciózus reformokat hajtott végre 
a pénzügyi rendszer megerősítése, valamint annak érdekében, hogy az EU képes legyen kezelni a jövőbeni 
pénzügyi és gazdasági sokkhatásokat. Ennek keretében szigorúbbá váltak a bankcsőd esetén alkalmazott 
betétvédelmi szabályok.

Az EU tevékenységei
Az EU célja, hogy a pénzügyi intézmények felügyeletének szi-
gorítása és az összetett pénzügyi termékek szabályozása révén 
erős és biztonságos pénzügyi szektort építsen ki. Az Európai Bi-
zottság nyomon követi azokat az elmúlt évtizedben bevezetett 
reformokat, amelyek elősegítették a pénzügyi rendszer stabi-
labbá és ellenállóbbá tételét. A Bizottság folytatni fogja a fenn-
maradó kockázatok kezelését is, emellett a szabályozási keretet 
a technológiai és gazdasági fejlődés üteméhez fogja igazítani.

Az egységes szabálykönyv a banki tőkekövetelmények fel-
ügyeletére vonatkozó közös szabályokat hozott létre, javította 
a betétesek, illetve a csődbe került bankok irányításának vé-

delmét. A bankunió az euróövezet 19 tagállamában nemzeti szintről uniós szintre emelte a bankfelügyele-
tet. A tőkepiaci unió megteremti a tőke Európán belüli mozgósításához, valamint a vállalkozásokhoz – töb-
bek között a kis- és középvállalkozásokhoz –, továbbá a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez tőkét 
igénylő infrastrukturális projektekhez való eljuttatásához szükséges keretet.

A még mindig túlnyomórészt nemzeti szinten működő fogyasztói pénzügyi szolgáltatásoknak még nincs 
teljesen integrált uniós egységes piaca. Ez megnehezíti a fogyasztók számára, hogy határon átnyúló vi-
szonylatban pénzügyi termékekhez, például bankszámlákhoz, hitelkártyákhoz, lakáscélú jelzáloghitelek-
hez és biztosításhoz jussanak, vagy ilyen pénzügyi termékeket áthelyezzenek. Az EU arra törekszik, hogy 
a pénzügyi szolgáltatásokat működőképesebbé tegye a fogyasztók és a kisbefektetők számára. Például az 
alapszintű bankszámlához jutásra vonatkozó uniós jog garantálását célzó intézkedéseket hozott. Ezenkívül 
arra törekszik, hogy a fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutásának javítása érdekében fo-
kozottabban kihasználja a digitalizációban és a technológiai fejlődésben rejlő lehetőségeket.

A fenntartható finanszírozás a környezeti, társadalmi és kormányzási megfontolások figyelembevétele 
mellett nyújtott beruházásfinanszírozást jelenti. Az EU megvizsgálja, hogy ezek a megfontolások – a fenn-
tartható növekedésre szánt finanszírozás mozgósítása érdekében – hogyan építhetők be a pénzügyi poli-
tikai keretrendszerébe.

@EU_Finance

http://bit.ly/2i4u9Bw
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https://ec.europa.eu/info/topics/banking-and-finance_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-reforms-and-their-progress_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/what-banking-union_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services_hu
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_hu
https://twitter.com/EU_Finance
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az uniós versenyszabályok annak biztosítására 
hivatottak, hogy minden vállalkozás 
tisztességes és egyenlő feltételek melletti 
versenyt folytasson az egységes piacon 
a fogyasztók, a vállalkozások és az európai 
gazdaság egésze javára.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/competition_hu

verseny

Az Európai Bizottság a nemzeti versenyhatóságokkal és a nemzeti bíróságokkal együtt érvényesíti a piacok 
működőképesebbé tételét és a vállalatok közötti tisztességes verseny biztosítását célzó uniós versenypolitikát 
és -szabályokat. Ez hozzájárul az árak csökkentéséhez és a minőség javításához, ösztönzi az innovációt és 
a hatékonyságot, és szélesebb választékot biztosít a fogyasztóknak.

Az EU tevékenységei
A Bizottság a következők vonatkozásában lép fel:

 ●  kartellek vagy a vállalatok olyan jogellenes megállapodásai, 
amelyek az egymással való verseny elkerülését vagy mes-
terségesen magas árak meghatározását célozzák;

 ●  erőfölénnyel való visszaélés, amelynek révén egy meghatáro-
zó szereplő megkísérli kiszorítani a versenytársakat a piacról;

 ●  összefonódások vagy a vállalkozások közötti, az egységes 
piacon belüli versenyt esetlegesen befolyásoló hasonló 
megállapodások;

 ●  az uniós kormányok által nyújtott olyan pénzügyi támo-
gatás (állami támogatás), amely torzíthatja az egységes 
piacon belüli versenyt; valamint

 ● a versenykultúra nemzetközi előmozdítása.

A versenyellenes gyakorlatokra irányuló uniós vizsgálatok nemcsak árukra, hanem szakmákra és szolgál-
tatásokra is kiterjedhetnek. A Bizottság figyelemmel kíséri a tagállami kormányok által a vállalkozásoknak 
biztosított segítségnyújtást (állami támogatást) annak biztosítása érdekében, hogy az ne biztosítson egyes 
vállalatok számára tisztességtelen előnyt a versenytársaival szemben. Ez hozzájárul Európa tisztessége-
sebbé tételéhez és a növekedés előmozdításához. Állami támogatás akkor engedélyezhető, ha az segíti 
vagy előmozdítja a hátrányos helyzetű régiókat, a kis- és középvállalkozásokat, a kutatást és a fejlesztést, 
a környezetvédelmet, a képzést, a foglalkoztatást vagy a kultúrát.

Egy példa a jogellenes állami támogatásra, hogy a Bizottság 2016-ban megállapította, hogy Írország 
13 milliárd euró összegű jogtalan adókedvezményt adott az Apple-nek. Az állami támogatásra vo-
natkozó uniós szabályok szerint ez jogellenes, mivel ez lehetővé tette, hogy az Apple más vállalkozások-
nál lényegesen kevesebb adót fizessen. Írországnak ezért vissza kell fizettetnie a jogellenes támogatást. 
A nagyvállalatoknak például tilos olyan feltételek szabásához felhasználniuk az alkupozíciójukat, amelyek 
a beszállítóik vagy a vevőik számára megnehezítenék, hogy üzleti kapcsolatban legyenek a versenytársa-
ikkal. 2017-ben például az Európai Bizottság 2,42 milliárd eurós bírsággal sújtotta a Google-t, mivel az 
keresőmotorként oly módon élt vissza piaci erőfölényével, hogy a keresési találatok között a saját ár-össze-
hasonlító szolgáltatását részesítette előnyben a versenytársakéival szemben. Az Európai Bizottság által  
indított ügyekre vonatkozóan néhány további példa itt található.

@EU_Competition
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https://ec.europa.eu/info/topics/competition_hu
http://ec.europa.eu/competition/consumers/what_hu.html
http://ec.europa.eu/competition/consumers/government_aid_hu.html
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Bár az adókulcsok meghatározásáért és 
az adóbehajtásért a nemzeti kormányok 
felelnek, az EU biztosítja, hogy a más 
tagállambeli polgárokat vagy vállalkozásokat 
ne érje megkülönböztetés, és az adók ne 
akadályozzák az EU egységes piacát.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/taxation_hu

Adózás

A tagállami kormányok többnyire szabadon alakíthatják ki az adójogszabályaikat a nemzeti prioritásaiknak 
megfelelően. Ennek során azonban tiszteletben kell tartaniuk bizonyos alapelveket, például a megkülönbözte-
tésmentességet, valamint az áruk és a szolgáltatások egységes piacon belüli szabad mozgásának betartását. 
Egyre több vállalat és magánszemély tevékenykedik egynél több országban, így könnyebben próbálkozhatnak 
legális úton azzal és tehetik meg azt, hogy a lehető legkevesebb adót fizetik („adókikerülés”), vagy nem fizetik 
meg a fizetendő adót („adókijátszás”). Mivel az egyes országok nem tudják önállóan kezelni ezeket a problé-
mákat, az uniós tagállamok együttműködnek az adózás méltányosságának biztosítása érdekében.

Az EU tevékenységei
Az EU nem játszik közvetlen szerepet az adóemelésben vagy az adókulcsok megállapításában. Az EU-nak 
az a szerepe, hogy felügyelje a nemzeti szabályokat annak biztosítása érdekében, hogy összhangban le-
gyenek bizonyos uniós szakpolitikákkal, például a következőkel:

 ● a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés előmozdítása;
 ● az EU egészében az áruk, a szolgáltatások és a tőke egységes piacon belüli szabad áramlásának 

biztosítása;
 ● annak biztosítása, hogy valamely ország vállalkozásai ne részesüljenek tisztességtelen versenyelőny-

ben más országbeli vállalkozásokkal szemben;
 ● annak biztosítása, hogy az adók ne alkalmazzanak megkülönböztetést más uniós országbeli fogyasz-

tókkal, munkavállalókkal vagy vállalkozásokkal szemben.

Minden tagállam kormányának egyet kell értenie az adózási kérdésekkel kapcsolatos uniós döntések meg-
hozatalakor ahhoz, hogy minden uniós ország érdekeit figyelembe lehessen venni. Egyes adók, például 
a hozzáadottérték-adó vagy a benzinre, a dohánytermékekre és az alkoholra alkalmazott jövedéki adó 
esetében a tagállamok – az egységes piacon belüli tisztességtelen verseny elkerülése érdekében – megál-

lapodtak arról, hogy többnyire összehangolják a szabályaikat 
és a minimális adókulcsaikat.

Az egyes országok adójogszabályai nem engedhetik meg 
a magánszemélyek vagy a vállalkozások számára, hogy kike-
rüljék az adózást egy másik országban. Az uniós szintű fel-
lépés elengedhetetlen a probléma kezeléséhez, és az elmúlt 
években jelentős előrelépés történt, többek között elfogadásra 
került az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelmet célzó 
uniós cselekvési terv.

Az adóhatóságok közötti együttműködés is hozzájárul annak 
megakadályozásához, hogy a vállalatok az általuk fizetett adó 
összegének csökkentése céljából kihasználják a különböző or-
szágok rendszerei közötti hézagokat.

@EU_Taxud

http://bit.ly/2i2gsCX
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https://ec.europa.eu/info/topics/taxation_hu
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_en.pdf
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az EU vámuniója azt jelenti, hogy valamennyi 
tagállam együttműködik az EU-ba importált 
termékek szabad áramlásának, valamint 
az emberek, az állatok és a környezet 
szempontjából vett biztonságosságának 
biztosítása érdekében.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/customs_hu

vámok

A vámunió azt jelenti, hogy az érintett országok ugyanazokat a vámtarifákat alkalmazzák a világ többi részéről 
a területükre importált árukra, és nem alkalmaznak belső vámtarifákat. Az EU esetében ez azt jelenti, hogy az 
egyik tagállamból a másikba történő áruszállításkor nem kell vámot fizetni.

A vámpolitika az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozó néhány terület egyike. Az Európai Bizottság tesz 
javaslatot az uniós vámjogszabályokra, és biztosítja végrehajtásukat.

Az EU tevékenységei
A gyakorlatban az EU vámunióját az egységesen fellépő 28 
nemzeti vámigazgatási szerv irányítja. E szervek megvédik 
a fogyasztókat azoktól az áruktól, amelyek veszélyesek vagy 
ártalmasak lehetnek az egészségükre, valamint megvédik az 
állatokat és a környezetet a növény- és állatbetegségektől. 
Ezenkívül hozzájárulnak a szervezett bűnözés és a terrorizmus 
elleni küzdelemhez, és biztosítják, hogy az európai műkincse-
ket ne csempésszék ki a területéről.

A vámigazgatási szervek továbbá megakadályozzák az illegá-
lis hulladékexportot, mivel a környezet védelme az egyik leg-
fontosabb feladatuk. A vállalkozások számára a vámunió azt 
jelenti, hogy függetlenül attól, hogy az áruk hol lépnek az EU 
területére, ugyanazok a szabályok alkalmazandóak, és az áruk 
a vámkezelést követően szabadon mozoghatnak, illetve bárhol 
értékesíthetők az EU vámterületén belül.

2015-ben az év 365 napján működő több mint 2000 uniós vámhivatal csaknem 293 millió vámáru-
nyilatkozat kezelt.

Az EU vámpolitikája jelenleg a következő területekre összpontosít:

 ● annak biztosítása, hogy a tagállamok hatékony együttműködést folytassanak a vámunión belül;
 ● a polgárok jobb biztonságát és védelmét célzó jogszabályokra és eljárásokra irányuló javaslattétel;
 ● az uniós országoknak történő segítségnyújtás a vámhatóságok számára esetlegesen hasznos infor-

mációk cseréjében; valamint
 ● annak biztosítása, hogy az áruk szabadon mozoghassanak az egyes tagállamok között az EU egységes 

piacán.

@EU_Taxud

http://bit.ly/1Tn9RIH
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https://ec.europa.eu/info/topics/customs_hu
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az EU arra törekszik, hogy megőrizze 
Európa közös kulturális örökségét, és 
azt mindenki számára elérhetővé tegye. 
az EU támogatja a művészeteket, és – 
konkrétan a Kreatív Európa program 
révén – lehetővé teszi kreatív és 
audiovizuális ágazataink gyarapodását.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/culture-and-media_hu

Kultúra- és  
médiapolitika

A kultúra és a kreativitás az európai projekt alapvető elemei és az EU kultúrpolitikájának központi tényezői. 
Az EU arra törekszik, hogy megvédje az egyes országok kulturális örökségét és sokszínűségét, és az európai 
kulturális menetrenddel összhangban kiaknázza a kulturális és kreatív ágazatoknak a foglalkoztatáshoz és 
a növekedéshez való hozzájárulását. 2014-ben ezek az ágazatok az EU gDP-jének 4,5%-át és a munkaere-
jének 3,8%-át (8,5 millió főt) képviselték. Az uniós szakpolitika ügyel olyan közös kihívások kezelésére is, mint 
a digitális gyártásra és a digitális tartalmakra való áttérés, vagy a kulturális ágazaton belüli innováció ösztön-
zésének módja.

Az EU tevékenységei
A Kreatív Európa program célja, hogy hétéves időtartama alatt 
megerősítse Európa kulturális és kreatív ágazatait, továbbá 
finanszírozást biztosítson 250 000 művésznek és kulturális 
szakembernek, 2000 mozinak, 800 filmhez és 4500 könyvfor-
dításhoz. A program 1,46 milliárd eurót fordít a következőkre:

 ● Európa kulturális és nyelvi sokszínűségének előmozdítása;
 ● a gazdasági növekedés és versenyképesség ösztönzése 

a kreatív ágazatokban;
 ● a kreatív és kulturális ágazatok abban való segítése, hogy 

a lehető legtöbbet hozzák ki a digitális technológiákból, és 
új üzleti modelleket fejlesszenek ki; valamint

 ● a kreatív alkotások szélesebb közönséghez történő eljutta-
tása Európában és nemzetközi szinten.

A Bizottság a médiaműveltségtől a digitális forgalmazáson át a kulturális örökség megőrzéséig vagy a kul-
túra külkapcsolatokban való érvényesüléséig terjedő különféle témákra vonatkozó politikai döntéshozatalt, 
kutatást és jelentéstételt is összehangolja. Ezenfelül a nyitott koordinációs módszer keretein belül elő-
segíti a tagállamok közötti együttműködést és az egymástól való tanulásukat. A Kreatív Európa program 
például a kulturális örökségért, az építészetért, az irodalomért járó uniós díjakra és az Európa Kulturális 
Fővárosaira irányuló kezdeményezéseket is támogatja.

Az EU audiovizuális és médiapolitikája annak biztosítására hivatott, hogy más árukhoz és szolgáltatá-
sokhoz hasonlóan az audiovizuális médiára (film, Tv és videó) a közvetítésük módjától függetlenül az egy-
séges piacon belüli szabad és tisztességes áramlásuk biztosítását célzó uniós szabályok vonatkozzanak. 
A legfontosabb szabályok előírják az uniós országok számára, hogy koordinációt kell folytatniuk egymás-
sal olyan kérdésekben, mint a gyermekek és a fogyasztók védelme, a tömegtájékoztatás sokszínűségének 
védelme, a kulturális sokszínűség megőrzése, valamint a faji és vallási alapú gyűlölet elleni küzdelem. Az 
uniós szabályok – a kulturális sokszínűség előmozdítása érdekében – az európai filmek és más tartalmak 
kidolgozását és forgalmazását is támogatják.

2018 a kulturális örökség európai éve.

@europe_creativefacebook.com/CreativeEuropeEU

http://bit.ly/2jmBE3d
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https://ec.europa.eu/info/topics/culture-and-media_hu
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework_en
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/audiovisual-and-other-media-content
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services
https://twitter.com/europe_creative
https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU/
http://bit.ly/2jmBE3d
http://bit.ly/2jmBE3d
http://bit.ly/2jmBE3d


az EU az ifjúságügyi politikái révén 
több lehetőséget kíván biztosítani 
a fiatalok számára az oktatásban és 
a munkaerőpiacon, valamint biztosítani 
kívánja, hogy teljeskörűen szerepet 
vállaljanak valamennyi társadalmi 
területen.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/youth_hu

Ifjúságügy

A fiatalok társadalmi befogadása nélkülözhetetlen az európai 
társadalom és a demokratikus élet szempontjából. Az EU ifjú-
sági stratégiája előmozdítja a fiatalok egészségét és jóllétét, 
társadalmi szerepvállalását, önkéntes tevékenységekben való 
részvételét, foglalkoztatását és vállalkozói készségét. Az EU 
ifjúságügyi politikái esélyt biztosítanak a fiataloknak ahhoz is, 
hogy csökkenjenek az oktatásuk és a készségeik terén felme-
rülő hiányosságok, így lehetővé teszik, hogy teljes mértékben 
hozzájáruljanak a társadalomhoz. Ez különösen lényeges, mivel 
az ifjúsági munkanélküliség még mindig kifejezetten magas.

Az EU tevékenységei
Az EU több, az európai fiatalok aktívabb társadalmi szerepvállalásának és más országbeli tapasztalat-
szerzésének támogatását célzó programot és kezdeményezést hozott létre. Ezek közé tartoznak különösen 
a következők:

 ● Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúság és sport támogatását célzó uniós program. 14,7 milli-
árd eurós költségvetésével a program több mint 4 millió európai számára nyújt majd lehetőséget arra, 
hogy külföldön folytasson tanulmányokat, részesüljön képzésben, szerezzen tapasztalatot, illetve vé-
gezzen önkéntes munkát.

 ● A Bizottság hangsúlyozza, hogy a fiatalok és a döntéshozók közötti kölcsönös kommunikáció eszköze-
ként strukturált párbeszédre van szükség ahhoz, hogy első kézből származó információkat lehessen 
kapni a fiataloktól a szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban. A 18 hónapos ciklusokba szervezett struk-
turális párbeszéd egyes ciklusai egy-egy konkrét témára összpontosítanak, és esélyt adnak a fiatalok-
nak az adott témával kapcsolatos véleménynyilvánításra.

 ● Az Erasmus fiatal vállalkozóknak program az új vagy fiatal vállalkozóknak segít a kisvállalkozás indí-
tásához vagy működtetéséhez szükséges készségek elsajátításában.

 ● Az Európai Szolidaritási Testület egy olyan új uniós kezdeményezés, amely arra hivatott, hogy lehe-
tőséget nyújtson a fiataloknak arra, hogy az európai közösségek és emberek számára kedvező hazai 
vagy külföldi projektek keretében önkéntesként tevékenykedjenek vagy munkát vállaljanak.

 ● A 8,8 milliárd euró forrással rendelkező ifjúsági garancia annak biztosításával támogatja a fiatalok 
foglalkoztatását, hogy minden 25 év alatti fiatal színvonalas állásajánlatot kapjon, színvonalas ta-
nulószerződéses gyakorlati képzésben részesüljön, színvonalas szakmai gyakorlaton vagy folyamatos 
továbbképzésben vegyen részt az iskolarendszerű oktatás elhagyását vagy a munkanélkülivé válást 
követő 4 hónapon belül.

Az Európai Ifjúsági Portál ezekre és az európai fiataloknak szánt egyéb uniós kezdeményezésekre vonat-
kozó információkkal szolgál, míg az EURES, az Európai Foglalkoztatási Mobilitás Portálja az uniós, valamint 
az izlandi, a liechtensteini, a norvégiai és a svájci álláskeresők és állást kínáló vállalatok kapcsolatterem-
téséhez is segítséget nyújt.

@EuropeanYouthEU facebook.com/EuropeanYouthEU 

http://bit.ly/2iP7RAy
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https://ec.europa.eu/info/topics/youth_hu
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hu
https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/dialogue_en
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://europa.eu/youth/SOLiDARIty_hu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=hu
https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_hu
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU/
http://bit.ly/2iP7RAy
http://bit.ly/2iP7RAy
http://bit.ly/2iP7RAy


az EU előmozdítja a sport kedvező élettani 
hatásait és a sporthoz kapcsolódó pozitív 
értékeket, támogatja a politikai döntéshozók 
közötti együttműködést és a sportszervezetek 
közötti párbeszédet, továbbá kezeli például 
a dopping, a megvesztegetés és az erőszak 
problémáját.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/sport_hu

Sport

A sport és a testmozgás több millió európai életének szerves része. A sport a jobb egészség és jóllét mellett 
segíthet például a rasszizmus, a társadalmi kirekesztés és a nemek közötti egyenlőtlenségek problémájának 
kezelésében. A sport jelentős gazdasági előnyöket is biztosít, és fontos eszköz az EU külkapcsolataiban. Az EU 
sportpolitikája jelenleg elsősorban az Erasmus+ program révén valósul meg.

Az EU tevékenységei
Az EU hangsúlyosan kezeli a sportot, mint az emberi egészségmegőrzéshez, a közösségteremtéshez, a tár-
sadalmi befogadás támogatásához és az esélyegyenlőség előmozdításához kapcsolódó eszközt.

 ● Az Erasmus+ a szabadidősport népszerűsítését célzó innovatív ötletek és gyakorlatok kialakítására, 
megosztására és végrehajtására irányuló kezdeményezéseket társfinanszíroz. Az Erasmus+ sportra 
vonatkozó fejezete segítséget nyújt a sport európai dimenziójának kialakításához, a sportszervezetek, 
a hatóságok és más felek közötti együttműködés fokozásához.

 ● A sport áthidalhatja a társadalmi szakadékokat, felelősségvállalásra ösztönözheti a polgárokat, és 
lehetőséget nyújthat a vezetői készségek fejlesztésére. Az Európai Szociális Alapból és az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatásra pályázó uniós tagállamoknak 
érdemes olyan projekteket szerepeltetniük, amelyek a sport segítségével mozdítják elő a társadalmi 
befogadást. A #BeInclusive uniós sportdíj olyan szervezeteket részesít elismerésben, amelyek a sport 
erejét a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadásának javításához használják fel.

 ● Az európai sporthét az aktív mindennapokra ösztönzi az európaiakat.
 ● Az Európai Bizottság a jó kormányzás megvalósítására ösztönzi a sportszervezeteket.
 ● Az Európai Bizottság fokozatosan belefoglalja a sportot az EU-n kívüli országokkal kötött kétoldalú 

megállapodásokba.

Az uniós tagállamok sport terén folytatott együttműködéséről 
a sportra vonatkozó többéves uniós munkaterv alapján szüle-
tik megállapodás. A legutóbbi (a 2017–2020 közötti időszakra 
vonatkozó) munkaterv három prioritást határoz meg: a sport 
tisztességessége, a sport gazdasági dimenziója, valamint 
a sport és a társadalom. Az Európai Bizottság együttműködést 
folytat a tagállamokkal és az érdekeltekkel a sport szerepének 
népszerűsítése, valamint az európai sportot érintő problémák 
megoldása érdekében.

A sporttal és a testmozgással kapcsolatos Eurobaromé-
ter-felmérésből az derül ki, hogy az uniós polgárok nem vé-
geznek elegendő testmozgást. Az EU egészségpolitikája egy-
részt a bevált gyakorlatok uniós országok közötti és érdekelt 
felekkel való megosztásával, másrészt a kedvezőtlen tenden-

ciák kezelésére szolgáló fórumot biztosító Táplálkozás, Testmozgás és Egészség Európai Uniós Platform 
segítségével népszerűsíti a testmozgást. Az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásai (2008) és az 
egészségvédő testmozgás ágazatközi előmozdításáról szóló tanácsi ajánlás (2013) bemutatják, hogy 
a nemzeti szakpolitikák hogyan ösztönözhetik a testmozgást.

@EUSportfacebook.com/EUErasmusPlusProgramme 

http://bit.ly/2BlTjAc
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https://ec.europa.eu/info/topics/sport_hu
https://ec.europa.eu/sport/
https://ec.europa.eu/sport/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_hu
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?lanen.htm&langId=hu
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://ec.europa.eu/sport/week_en
https://ec.europa.eu/sport/policy/organisation-of-sport/good-governance_en
https://ec.europa.eu/sport/news/20170524-council-approves-new-work-plan-for-sport_en
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/ebs_412_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/strategy/policy_hu
http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_hu.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2013_hepa_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/2013_hepa_en.pdf
https://twitter.com/EUSport
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
http://bit.ly/2BlTjAc
http://bit.ly/2BlTjAc
http://bit.ly/2BlTjAc


az uniós költségvetés segít megvalósítani az 
európaiak számára fontos dolgokat. a források 
uniós szintű összevonásával a tagállamok jobb 
eredményeket tudnak elérni, mint egyedül.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/budget_hu 
Az Európai Bizottság vitaanyaga az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről

Költségvetés

Az uniós költségvetés az Európai Unióban végrehajtott számos szakpolitikát támogat, és segítséget nyújt az 
EU számára az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyik vezetőjeként, valamint a humanitárius segítségnyújtás 
és a fejlesztési segélyezés legnagyobb donoraként a nemzetközi színtéren betöltött meghatározó szerepének 
megerősítésében.

A gazdasági és pénzügyi válság során az uniós költségvetés hathatós eszköznek bizonyult a beruházások 
támogatása terén. Míg a nemzeti költségvetés számos tagállamban komoly nyomás alatt állt, az uniós költ-
ségvetés – és különösen a strukturális alapok – a növekedésbe és a foglalkoztatásba befektető stabilizációs 
tényezőként kikerültek a 2008-as válságból. A közelmúltban a költségvetés az EU külső határainak igazgatá-
sát, valamint a menekültválságra, illetve a szervezett bűnözés és a terrorizmus jelentette fenyegetésre adott 
európai válaszlépéseket is támogatta.

Az EU tevékenységei
Az EU a költségvetés végrehajtásához legalább 5 évig szilárd 
alapot szolgáltató, hosszú távú kiadási terveket fogad el (a 
többéves pénzügyi keretet). A jelenlegi többéves pénzügyi 
keret a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozik, és lehetővé 
teszi az EU számára, hogy ebben az időszakban kb. 1 billió eu-
rót fektessen be.

Az éves költségvetésről demokratikus úton döntenek. Először 
az Európai Bizottság terjeszt elő költségvetési javaslatot. Ezt 
követően (az Európai Unió Tanácsa közvetítésével eljáró) nem-
zeti kormányok és a közvetlenül megválasztott Európai Parla-
ment jóváhagyják a javaslatot. Ez lesz a következő évi költség-
vetés. A költségvetésnek mintegy 94%-át a tagállamokban és 
az EU területén kívül fejlesztési és humanitárius segítségnyúj-
tásra, 6%-át pedig az uniós közigazgatásra fordítják.

2017-ben az éves uniós költségvetés kb. 158 milliárd euró volt, amely abszolút értékben jelentős összeg, 
azonban a tagállami gazdaságok által éves szinten előteremtett forrásoknak csak mintegy 1%-a. Az uniós 
költségvetés mintegy 80%-át a bruttó nemzeti jövedelmen és a hozzáadottérték-adón alapuló nemzeti 
hozzájárulásokból finanszírozzák.

Az Európai Parlament a Tanács ajánlása nyomán évente dönt az uniós költségvetés végleges jóváhagyásá-
ról, azaz a „mentesítéséről”, az uniós költségvetés Bizottság általi végrehajtásának módjáról. Ez az eljárás 
teljes körű elszámoltathatóságot és átláthatóságot biztosít, és a mentesítés a megadásakor egy-egy adott 
évre vonatkozó elszámolások hivatalos lezárását eredményezi.

@EU_Budgetfacebook.com/EUbudget

http://Europa.eu/!Xv33Tb
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https://ec.europa.eu/info/topics/budget_hu
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_hu
http://ec.europa.eu/budget/explained/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
https://twitter.com/EU_Budget
https://www.facebook.com/EUBudget/
http://Europa.eu/!Xv33Tb
http://Europa.eu/!Xv33Tb
http://Europa.eu/!Xv33Tb


az Európai Csalás Elleni Hivatal az 
uniós forrásokat érintő csalással, 
korrupcióval és jogellenes 
tevékenységekkel kapcsolatos ügyek 
kivizsgálása révén biztosítja, hogy az 
adófizetők pénzének felhasználása 
a lehető leghatékonyabb legyen.

További információk: https://ec.europa.eu/info/topics/fraud-prevention_hu

Csalásmegelőzés

A korrupció és a csalás súlyos kárt okozhat a gazdaságnak, és megingathatja a polgárok demokratikus intéz-
ményekbe és folyamatokba vetett bizalmát. Azonban nem az intézményi korrupció jelenti az egyetlen fenye-
getést. A cigarettacsempészet, a lábbelikre és a ruházati termékekre kivetett behozatali vámok kijátszása, nem 

létező mezőgazdasági üzemek területén narancstermesztésre 
kapott támogatás: számos példa van kis- és nagyléptékű csa-
lásra, amely pénzbe kerülhet az európai adófizetők számára. 
Becslések szerint önmagában a korrupció évente 120 milli-
árd euróba kerül az uniós gazdaság számára, ez az összeg alig 
kevesebb, mint az EU éves költségvetése.

E fenyegetések elleni fellépés érdekében az Európai Csalás El-
leni Hivatal (más néven OLAF) kivizsgálja az uniós forrásokat 
érintő csalást, korrupciót és jogellenes tevékenységeket, vala-
mint az uniós alkalmazottak és az uniós intézmények tagjai 
által elkövetett súlyos kötelességszegést, továbbá segítséget 
nyújt az intézményeknek a csalás megelőzését és felderítését 
célzó szakpolitikák kialakításában és végrehajtásában. A Hi-
vatal az Európai Bizottság része, de kivizsgálási megbízatása 
során teljesen függetlenül jár el.

Az EU tevékenységei
Amikor az Európai Csalás Elleni Hivatal uniós forrásokhoz kapcsolódó, korrupció- vagy csalásgyanús ügye-
ket értékel, és azokról bebizonyosodik, hogy megalapozottak, vizsgálat indul. E vizsgálatok keretében sor 
kerülhet meghallgatásra és házkutatásra. A Hivatal koordinálja az ügyben érintett tagállami csalás elleni 
szervek általi vizsgálatokat is.

A vizsgálatok lezárását követően a Hivatal fellépést ajánl az uniós intézményeknek és az érintett nemzeti 
kormányoknak: általában többek között nyomozást, pénz-visszafizettetést vagy más fegyelmi intézkedé-
seket. Ezt követően nyomon követi ezen ajánlások végrehajtásának módját.

A nemzeti vámhatóságok bizonyos, magas kockázatot jelentő területen és meghatározott útvonalakon 
folytatott csempészet és csalás megszüntetése érdekében rendszeresen közös vámügyi műveleteket haj-
tanak végre a Hivatallal (és más uniós ügynökségekkel). 2016-ban például az Európai Csalás Elleni Hivatal 
által finanszírozott közös vámügyi műveletek következtében 11 millió cigaretta, valamint több százezer 
hamisított félvezető és több ezer liter dízelolaj lefoglalására került sor.

A Hivatal ezenkívül az Európai Parlamenttel és az Európai Unió Tanácsával szoros együttműködésben hoz-
zájárul az uniós csalás elleni politikák kidolgozásához, nyomon követéséhez és végrehajtásához.

@OLAFPress

http://bit.ly/1lBCacz

A
z 

 E
U

r
ó

p
a

i 
U

n
ió

: A
 S

z
E

r
v

E
z

E
T 

é
S 

T
E

v
é

K
E

N
y

S
ég

EI

46

https://ec.europa.eu/info/topics/fraud-prevention_hu
http://ec.europa.eu/anti-fraud/home_hu
http://ec.europa.eu/anti-fraud/home_hu
https://twitter.com/OLAFPress
http://bit.ly/1lBCacz
http://bit.ly/1lBCacz
http://bit.ly/1lBCacz
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Hogyan hoz döntéseket
és hogyan lép fel
az Európai Unió
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Az Európai Unió a jogállamiság elvén alapul. Ez azt 
jelenti, hogy az EU valamennyi fellépése az összes uni-
ós ország által önként és demokratikus úton elfogadott 
szerződéseken alapul. Az uniós országok tárgyalások 
eredményeképpen állapodnak meg a szerződésekről, 
amelyeket azután a tagállamoknak – parlamenti sza-
vazás vagy népszavazás útján – ratifikálniuk kell.

A szerződések meghatározzák az Európai Unió céljait, 
az uniós intézmények működésére vonatkozó szabá-
lyokat, a döntéshozatali eljárásokat, valamint az EU 
és a tagállamai közötti viszonyrendszert. A szerződé-
sek minden olyan alkalommal módosulnak, amikor új 
tagállam csatlakozik az EU-hoz. A tagállamok időről 
időre azért is módosítják a szerződéseket, hogy meg-
reformálják az Európai Unió intézményeit, és újabb 
feladatkörökkel ruházzák fel őket.

A legutóbbi módosító szerződés, a Lisszaboni Szer-
ződés 2009. december 1-jén lépett hatályba. A ko-
rábbi szerződések, az Európai Unióról szóló szerződés 
és az Európai Unió működéséről szóló szerződés je-
lenleg hatályos szövegét az egységes szerkezetbe 
foglalt változat egyetlen dokumentumba foglalva 
tartalmazza.

A közelmúltban az EU megállapodott a gazdasági és 
monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és 
kormányzásról szóló szerződésről: a dokumentum 
arra kötelezi az országokat, hogy szigorú szabályozás 
révén biztosítsák az államháztartás kiegyensúlyozott 
működését, és megerősíti a kormányzást az euró-
övezeti tagállamokban.

Az uniós szintű döntéshozatalban különböző uniós 
intézmények vesznek részt, többek között:

 ● az Európai Parlament;

 ● az Európai Tanács;

 ● a Tanács, valamint

 ● az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság feladata, hogy javaslatot tegyen 
új jogszabályokra, amelyeket az Európai Parlament 
és a Tanács (az Európai Unió Tanácsa) fogad el. Az 
elfogadott jogszabályokat a tagállamok és az érintett 
uniós intézmény vagy intézmények hajtják végre.

1KI KICSODA?

Hogyan hoz döntéseket
és hogyan lép fel
az Európai Unió
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https://www.consilium.europa.eu/media/20387/st00tscg26-hu-12.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/20387/st00tscg26-hu-12.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/20387/st00tscg26-hu-12.pdf
http://www.europarl.europa.eu/portal/hu
http://www.consilium.europa.eu/hu/european-council/
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/
https://ec.europa.eu/commission/index_hu


az Európai parlament

Az Európai Parlamentet az uniós polgárok ötévente 
(legutóbb 2014-ben) megrendezett közvetlen válasz-
tások útján választják meg. Minden tagállam bizo-
nyos számú képviselőt (európai parlamenti képvi-
selőt) választ ; a képviselői helyeket az egyes 
tagállamok lakossága alapján osztják el. A Parlament 
Brüsszelben és Strasbourgban is ülésezik. Az Európai 
Parlament jelenlegi elnöke Antonio Tajani.

Az európai parlamenti képviselők képviselőcsoportok-
ba és bizottságokba is szerveződnek, ez utóbbiak 
a különböző szakpolitikai területekre vonatkozó új 
jogalkotási javaslatokat vizsgálják.

A döntéshozatal terén a Parlament a következőkért 
felel:

 ● Az Európai Bizottság javaslatain alapuló uniós 
jogszabályoknak az Európai Unió Tanácsával 
együtt történő jóváhagyása, módosítása vagy 
elutasítása. A Parlament a Tanáccsal egyenlő 
mértékben felel az (Európai Bizottság által java-
solt) uniós költségvetés elfogadásáért.

 ● Nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatos 
döntéshozatal.

 ● Az EU bővítésével kapcsolatos döntéshozatal.

 ● A tagállamok javaslata alapján a Bizottság 
elnökének megválasztása, ezt követően a teljes 
Bizottság jóváhagyása.

 ● A Bizottság munkaprogramjának felülvizsgálata 
és a Bizottság felkérése jogalkotási javaslatok 
tételére.

A Parlament munkája két fő szakaszból áll.

 ● Jogszabály-előkészítő bizottságok: a Parla-
mentnek 20 bizottsága és két albizottsága van, 
amelyek mindegyike egy-egy konkrét szakpoliti-
kai területet kezel. A bizottságok megvizsgálják 
a jogalkotási javaslatokat, az európai parlamenti 
képviselők és a képviselőcsoportok pedig mó-
dosításokat terjeszthetnek elő, vagy javaslatot 
tehetnek a jogalkotási javaslatok elutasítására. 
Ezeket a kérdéseket a képviselőcsoportokon be-
lül is megvitatják, mielőtt eldöntik, hogy egy-egy 
konkrét témáról hogyan szavazzanak.

 ● A plenáris ülések jóváhagyják, módosítják 
vagy elutasítják a jogszabályokat: az európai 
parlamenti képviselők ekkor gyűlnek össze az 
ülésteremben azért, hogy leadják a jogalkotási 
javaslatokra és a javasolt módosításokra vonat-
kozó végleges szavazatukat. Ezeket a plenáris 
üléseket általában Strasbourgban tartják, eset-
legesen további üléseket tartanak Brüsszelben.

Összesen 748 (3 hely betöltetlen maradt) - 2017. augusztusi helyzet

215

42

40

18

189

73

68
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Szabadság és 
Demokrácia Európája

Nemzetek és Szabadság 
Európája 

Független képviselők

Európai Néppárt 
(Kereszténydemokraták)

Európai Szocialisták és 
Demokraták Progresszív Szövetsége

Európai Konzervatívok 
és Reformerek

Liberálisok és Demokraták 
Szövetsége Európáért

Egységes Európai Baloldal 
– Északi Zöld Baloldal
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Zöldek/Európai Szabad 
Szövetség

az Európai parlament politikai csoportjai
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az Európai Tanács

A brüsszeli székhelyű Európai Tanács valamennyi uni-
ós tagállam állam- és kormányfőiből, az Európai Bi-
zottság elnökéből, valamint az Unió külügyi és biz-
tonságpolitikai főképviselőjéből áll. Az Európai Tanács 
jelenlegi elnöke Donald Tusk.

Az Európai Tanács az EU politikai menetrendjének 
meghatározása érdekében tömöríti az EU vezetőit. 
Az Európai Tanács az uniós tagállamok közötti politi-
kai együttműködés legmagasabb szintjét képviseli. 
Az Európai Tanács az EU vezetői közötti (általában 
negyedévente megrendezett) csúcstalálkozók formá-
jában ülésezik, elnöke az Európai Tanács elnöke, akit 
maga az Európai Tanács választ meg 2,5 éves hiva-
tali időre (amely egyszer megújítható). Az elnök sür-
gős kérdések kezelése érdekében további üléseket 
hívhat össze.

Az Európai Tanács általában egyhangúlag, illetve bi-
zonyos esetekben minősített többséggel határoz. 
Csak az állam- és kormányfők szavazhatnak.

Az Európai Tanács

 ● dönt az EU általános irányvonaláról és politikai 
prioritásairól, de nem törvénykezik;

 ● a kormányközi együttműködés alacsonyabb 
szintjein nem rendezhető, összetett vagy érzé-
keny kérdésekkel foglalkozik;

 ● az EU stratégiai érdekeinek és védelmi vonatko-
zásainak figyelembevételével meghatározza az 
EU közös kül- és biztonságpolitikáját;

 ● kinevez és kijelöl bizonyos, kiemelkedő uniós 
szintű feladatkörökbe szánt jelölteket, például 
kinevezi az Európai Bizottság elnökét vagy az 
Európai Központi Bank elnökét.

Az Európai Tanács minden kérdéssel kapcsolatban:

 ● felkérheti az Európai Bizottságot arra, hogy 
tegyen javaslatot a kezelésére;

 ● átutalhatja a kérdést az Európai Unió Tanácsá-
hoz, hogy az foglalkozzon vele.

a Tanács

A Tanács az Európai Parlamenttel együtt az EU leg-
fontosabb döntéshozó szerve. Másik neve: az Európai 
Unió Tanácsa. A Tanács keretében az egyes tagálla-
mok kormányainak miniszterei üléseznek jogszabályok 
megvitatása, módosítása és elfogadása, valamint 
szakpolitikák koordinálása érdekében. A miniszterek 
hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy a kormányukat 
elkötelezzék az üléseken elfogadott intézkedések 
iránt. A Tanács elnökségét az uniós tagállamok egy-
mást 6 hónaponként váltva látják el, az elnökség 
a Tanács valamennyi ülése elnöki feladatainak ellá-
tásáért és a menetrendek meghatározásáért felel.

A Tanács:

 ● az Európai Parlamenttel együtt tárgyal az Euró-
pai Bizottság javaslatain alapuló uniós jogsza-
bályokról, és elfogadja őket;

 ● koordinálja az uniós országok szakpolitikáit;

 ● az Európai Tanács iránymutatásai alapján kidol-
gozza az EU kül- és biztonságpolitikáját;

 ● megköti az EU és más országok, illetve nemzet-
közi szervezetek közötti megállapodásokat;

 ● az Európai Parlamenttel közösen elfogadja az 
éves uniós költségvetést.

A részt vevő miniszterek a megvitatott szakpolitikával 
foglalkozó miniszterek. A környezetvédelmi miniszte-
rek például a Környezetvédelmi Tanács keretében 
üléseznek. A miniszterek évente több alkalommal 
üléseznek az EU-val kapcsolatos döntések meghoza-
tala érdekében, bár a kormányzati tisztviselők egész 
évben tartanak értekezleteket a szakpolitika részteles 
kérdéseinek megvitatása érdekében.

A döntések elfogadásához általában minősített több-
ségre van szükség, amely az EU teljes lakosságának 
legalább 65%-át képviselő tagállamok 55%-a (a jelen-
legi 28 tag mellett ez összesen 16). A döntések meg-
akadályozásához az EU lakosságának legalább 35%-át 
képviselő legalább négy tagállamra van szükség. Egyes 
témakörök, például a külpolitika és az adózás, egyhan-
gú szavazatot igényelnek (azokat minden tagállamnak 
támogatnia kell), az eljárási és az igazgatási kérdések-
hez pedig egyszerű többség szükséges.
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A Tanács nem tévesztendő össze az Európa Tanács-
csal, amely nem európai uniós szerv, hanem a de-
mokrácia Európán belüli előmozdítása, valamint az 
emberi jogok és a jogállamiság Európán belüli védel-
me érdekében létrehozott nemzetközi szervezet. Az 
Európa Tanács 47 európai országot, köztük az EU 28 
tagállamát tömöríti.

az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az EU mindennapi működését 
biztosító legfontosabb intézmény. Ez az egyetlen 
olyan uniós intézmény, amely (gyakran az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérését követően) jogsza-
bályokra tehet javaslatot, noha azokról a Parlament 
és a Tanács szavaz. A Bizottság legtöbb munkatársa 
Brüsszelben vagy Luxembourgban dolgozik, azonban 
az uniós tagállamok minden fővárosában vannak 
„képviseleti” irodák.

A Bizottság a 28 biztos alkotta biztosi testületből áll, 
amelyben minden uniós tagállamnak egy-egy biztosa 
van, a biztosok számába az elnök (2014 óta Je-
an-Claude Juncker) és az alelnökök is beleértendők.

Az elnököt, Jean-Claude Junckert az Európai Tanács 
nevezte ki az európai parlamenti választások ered-
ményei alapján, és személyét az Európai Parlament 
szavazta meg. Ez volt az első alkalom, hogy az euró-
pai parlamenti választások eredményei segítséget 
nyújtottak annak eldöntéséhez, hogy ki irányítsa az 
Európai Bizottságot. Mivel 2014. évi európai parla-
menti választásokon az Európai Néppárt szerezte 
meg a legtöbb szavazatot, a jelöltlista vezetőjét (más 
néven Spitzenkandidat), Jean-Claude Junckert vá-
lasztották meg a Bizottság elnökének.

A Bizottság elnökének kinevezését követően az Euró-
pai Unió Tanácsa nevezi ki a Bizottság többi 27 tagját 
a kinevezett elnök egyetértésével, és ezt követően 
a 28 tagot mint egyetlen testületet az Európai Parla-
ment hagyja jóvá szavazatával. A biztosok 5 évig 
tartó hivatali idejük alatt a Bizottság politikai vezetői. 
Minden egyes biztos számára az elnök jelöli ki azt 
a konkrét szakpolitikai területet, amelyért felelős.

A Bizottság munkatársai a tagállami közszolgálat 
megfelelői, és szervezeti egységekbe, úgynevezett 
főigazgatóságokba és szolgálatokba szerveződnek, 
amelyek a nemzeti szintű minisztériumokhoz 
hasonlóak.

A Bizottság döntéshozatala a biztosi testület testületi 
felelősségén alapul. A döntéshozatali folyamat során 
valamennyi biztos egyenlő, és egyenlő mértékben 
elszámoltatható ezekért a döntésekért. A biztosok – 
bizonyos, engedélyezett esetektől eltekintve – nem 
rendelkeznek egyéni döntéshozatali hatáskörrel.

A 28 biztos között hat alelnök van (köztük az első 
alelnök, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője), akik a szokásos biztosi portfólión felül 
látják el ezeket a szerepköröket. Az alelnökök az elnök 
nevében járnak el, és több biztossal együtt koordinál-
ják a felelősségi körükbe tartozó munkát. A Bizottság 
10 prioritást tűzött ki a 2019-ig tartó időszakra.

Az általános döntések meghozatala konszenzus alap-
ján történik, de szavazásra is sor kerülhet. Ebben az 
esetben a döntések meghozatala egyszerű többség-
gel történik, minden biztos egy-egy szavazattal ren-
delkezik. Ezt követően a megfelelő főigazgatóság 
veszi át a kérdést. Erre általában jogalkotási javas-
latok tervezete formájában kerül sor.

Európai uniós ügynökségek

Az Európai Unió munkáját több uniós ügynökség se-
gíti, amelyek az uniós jog értelmében konkrét felada-
tok ellátására létrehozott önálló jogalanyok. Az ügy-
nökségek az EU-ban élők mindennapjait érintő 
kérdésekkel és problémákkal foglalkoznak. Jelentős 
hatást fejtenek ki, különböző területeken – például 
a kiberbiztonság, az élelmiszer- és a gyógyszerbiz-
tonság, a környezetvédelem, az alapvető jogok és 
a határbiztonság területén – szakismeretekkel látják 
el az uniós intézményeket és a tagállamokat.
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2
Az EU döntéshozatali folyamatában különböző intéz-
mények vesznek részt, kiemelten az Európai Parla-
ment, a Tanács és az Európai Bizottság.

rendszerint az Európai Bizottság tesz új jogi aktusok-
ra irányuló javaslatokat, amelyeket a későbbiekben 
a Parlament és a Tanács fogad el. Egyes esetekben 
ezt a Tanács önmaga megteheti.

Többféle jogi aktus létezik, amelyek alkalmazása el-
térő módon történik.

 ● A rendelet olyan jogszabály, amely valameny-
nyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó 
és kötelező. A rendeletet nem kell átültetniük 
a tagállami jogba, bár előfordulhat, hogy egyes 
nemzeti jogszabályokat módosítani kell, hogy 
azok összhangba kerüljenek az uniós rendelettel.

 ● Az irányelv olyan jogszabály, amely arra köte-
lezi a tagállamokat vagy a tagállamok egy cso-
portját, hogy elérjenek egy meghatározott célt. 
Az irányelveket általában át kell ültetni a nem-
zeti jogba ahhoz, hogy hatályossá váljanak. Fon-
tos, hogy az irányelv az elérendő célt határozza 
meg: a tagállamok önállóan döntenek arról, hogy 
a célt milyen eszközzel kívánják elérni.

 ● A határozat címzettjei lehetnek tagállamok, 
személyek csoportjai, sőt magánszemélyek is. 
A határozat teljes egészében kötelező. Határozat 
útján szabályozza az EU például a vállalatok 
tervezett összeolvadását.

 ● Az ajánlások és a vélemények lehetővé 
teszik az uniós intézmények számára, hogy véle-
ményt nyilvánítsanak a tagállamok és bizonyos 
esetekben egyes polgárok számára; a vélemény 
nem kötelező érvényű, és nem keletkeztet jogi 
kötelezettséget a címzett személy vagy szerve-
zet számára.

Az új uniós jogi aktusra irányuló javaslatok kivétel 
nélkül valamely szerződés konkrét cikkének – vagyis 
a javaslat jogalapjának – megfelelőek. Ez határozza 
meg, hogy melyik jogalkotási eljárás követendő.

A jogszabályok többségének meghozatala az úgyne-
vezett rendes jogalkotási eljárás keretében történik.

rendes jogalkotási eljárás

A rendes jogalkotási eljárás, más néven az együtt-
döntési eljárás az uniós jogszabályok elfogadásának 
leggyakoribb eljárása. Ennek keretében az Európai 
Parlament és a Tanács egymással egyenrangú fél-
ként jár el, és az így elfogadott jogszabályok a Tanács 
és a Parlament közös jogi aktusainak minősülnek. Az 
uniós jogszabályok túlnyomó többsége – többek kö-
zött a fogyasztói jogokra, a környezetvédelemre és 
a közlekedésre vonatkozó szabályozás is – így jön 
létre. A rendes jogalkotási eljárás keretében a Bizott-
ság javaslatot terjeszt elő, amelyet a Parlamentnek 
és a Tanácsnak is el kell fogadnia. A javaslat beérke-
zését követően a folyamat menete a következő.

az első olvasat

 ● Az Európai Parlament bizottságai megvitatják 
a javaslatot. A javaslat bármely módosítását 
ezek a bizottságok terjesztik elő és szavazzák 
meg. A javaslat ezt követően a teljes Parlament 
elé kerül, amely plenáris ülésen szavaz róla (és 
a további módosításairól).

 ● A Tanács és a tagállamok részletesen megvizs-
gálják a jogszabályokat, amelyek megvitatására 
többnyire köztisztviselői munkacsoportokban kerül 
sor. Sok kérdés rendezhető ezen a szakmai szinten 
vagy a közvetlenül felette lévő szinteken, noha 
előfordulhat, hogy egyes kérdéseket az illetékes 
miniszterek ülésein kell véglegesíteni. A Tanács 
politikai megállapodásra jut a jogszabályokról: 
erre sor kerülhet a Parlament általi szavazás előtt 
vagy után. A parlamenti szavazást követően a po-
litikai megállapodást hivatalos közös állásponttá 
alakítják. Ha a Tanács közös álláspontja eltér 
a parlamenti szavazással elfogadott állásponttól, 
a jogszabályok a nézetkülönbségek megoldása 
érdekében átkerülnek második olvasatba.

 ● A Parlament és a Tanács képviselői ezt köve-
tően gyakran informálisan találkoznak annak 
érdekében, hogy az álláspontjuk hivatalossá 
tétele előtt megkíséreljék őket egymás között 
egyeztetni. Ha egyetértenek, a Tanács pontosan 
ugyanazt a szöveget fogadja el, mint a Parla-
ment, és a javaslat jogszabállyá válik. Ez az 
úgynevezett első olvasatbeli megállapodás.

DÖNTéSHOzATAL
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a második olvasat

 ● Ha első olvasatban nem születik megállapodás, 
ezt követően megkezdődik a második olvasat. 
Ez az első olvasathoz hasonló módon zajlik, 
de ezúttal a Parlament vizsgálja meg a Tanács 
által javasolt módosításokat és szavaz azokról, 
majd a Tanács mérlegeli a Parlament javaslatát. 
A második olvasat gyorsabb folyamat, mint az 
első olvasat, mivel csak a Parlament és a Tanács 
álláspontja közötti eltérések vitathatók meg, és 
a különböző elemek időben korlátozottak.

 ● Előfordulhat, hogy a Parlament és a Tanács 
megállapodik ebben a szakaszban (második 
olvasatbeli megállapodás). Ha a két intézmény 
nem tud közös döntésre jutni a javasolt jogi ak-
tussal kapcsolatban, az a Parlament és a Tanács 
egyenlő számú képviselőjéből álló egyeztető-
bizottság elé kerül. Ezt az egyeztetési eljárást 
ritkán alkalmazzák. A jogi aktusok többségének 
elfogadására rendes jogalkotási eljárást követő-
en, az első vagy a második olvasatban kerül sor.

 ● A végleges szöveg elfogadását és minden 
fordítás elkészítését követően a jogszabály újra 
átkerül a Parlamenthez és a Tanácshoz, hogy 
jogi aktusként elfogadhassák. Ezt követően az 
EU 24 hivatalos nyelvén közzétételre kerül az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában. A jogszabály 
pontosan meghatározza, hogy mikor kell végre-
hajtani a tagállamokban, illetve rendelet esetén 
a hatálybalépés időpontját.

A Bizottság bíróság elé utalhatja a tagállamokat, és 
az uniós jogszabályok végrehajtásának elmulasztása 
esetén a szankcionálásukat kérheti. Az uniós jogsza-
bályok érvényesítése szinte kivétel nélkül a tagálla-
mokban történik. Ez néha a szabályok különböző or-
szágbeli egyenlőtlen végrehajtásával kapcsolatos 
panaszokat eredményezhet. Egyes döntések érvénye-
sítése közvetlenül uniós szinten történik, nevezetesen 
a versenyjog, például antitrösztügyek esetén. További 
információkért lásd alább „Az uniós jogszabályok be-
tartásának biztosítása” című részt.

Kivel folyik még egyeztetés?

Számos szakpolitikai területen való döntéshozatalkor 
a Parlament, a Tanács és a Bizottság egyeztet az 
Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal 
(amelynek 2015 óta georges Dassis az elnöke). A bi-
zottság tagjai a különféle gazdasági és társadalmi 
érdekcsoportokat – együttesen a szervezett civil 
társadalmat – képviselik.

A Régiók Európai Bizottsága (amelynek 2017 óta 
Karl-Heinz Lambertz az elnöke) regionális és helyi 
önkormányzatok képviselőiből áll. A Parlamentnek, 
a Tanácsnak és a Bizottságnak egyeztetnie kell ezzel 
a bizottsággal a régiók szempontjából releváns 
kérdésekről.

A tanácsadó bizottságok véleménye nem kötelező az 
uniós intézményekre nézve.

Ezenfelül más intézményekkel és szervekkel is folyhat 
egyeztetés, ha valamely javaslat az érdekkörükbe 
vagy a szakterületükbe tartozik, például az Európai 
Központi Bankkal gazdasági vagy pénzügyekre vo-
natkozó javaslatok esetén.

nemzeti felügyelet

A nemzeti parlamentek az Európai Parlamenttel és 
a Tanáccsal egy időben kapják meg a jogalkotási ak-
tusok tervezetét. A nemzeti parlamentek véleményt 
nyilváníthatnak annak biztosítása érdekében, hogy 
a döntések meghozatalára a legmegfelelőbb szinten 
kerüljön sor. Az EU fellépéseire a szubszidiaritás elve 
vonatkozik, ami azt jelenti, hogy az EU – a kizárólagos 
hatáskörébe tartozó területek kivételével – csak ott 
lép fel, ahol az uniós szintű fellépés hatékonyabb, 
mint a nemzeti szintű fellépés. A nemzeti parlamen-
tek figyelemmel kísérik ennek az elvnek az alkalma-
zását az uniós döntéshozatalban, és „indokolással 
ellátott véleményeket” adhatnak ki, amikor megítélé-
sük szerint ez az elv nem teljesül.
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polgári szerepvállalás

Minden uniós polgár jogosult arra, hogy az EU 24 hi-
vatalos nyelvének egyikén – panasz vagy kérelem 
formájában – az Európai Unió tevékenységi körébe 
tartozó kérdéssel kapcsolatos petíciót nyújtson be az 
Európai Parlamentnek. A petíciókat a Parlament Pe-
tíciós Bizottsága vizsgálja meg, amely döntést hoz az 
elfogadhatóságukról, és foglalkozik velük.

A polgárok közvetlenül is részt vehetnek az uniós 
szakpolitikák kidolgozásában, oly módon, hogy felké-
rik az Európai Bizottságot az EU jogalkotási hatáskö-
rébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos javaslat meg-
tételére. Ezt az úgynevezett európai polgári 
kezdeményezést a 28 uniós tagállam közül legalább 
hét tagállam legalább 1 millió uniós polgárának tá-
mogatnia kell. Követelmény, hogy mind a hét tagál-
lamban legalább bizonyos számú polgár aláírja.

a tagállami szakpolitikák 
koordinációja – 
a gazdaságpolitika példája

A gazdasági és monetáris unió keretében az EU gaz-
daságpolitikája a nemzeti gazdaságpolitikák szoros 
koordinációján alapul. Ezt a koordinációt a gazdasági 
és pénzügyminiszterek végzik, akik együtt alkotják 
a Gazdasági és Pénzügyi Tanácsot.

Közös kül- és biztonságpolitika

A közös kül- és biztonságpolitika elsősorban a bizton-
sági és védelmi vonatkozású diplomácia és fellépés 
bonyolítására hivatott, szervezett és elfogadott uniós 
külpolitika. A döntéseket az Európai Unió Tanácsán 
belül a tagállamoknak egyhangúlag kell elfogadniuk, 
de elfogadásukat követően bizonyos aspektusokról 
minősített többséggel történő szavazás útján további 
döntést lehet hozni. Az EU külpolitikáját az Unió kül-
ügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság 
alelnöke, jelenleg Federica Mogherini képviseli, aki 
a külügyminiszterek ülésének elnöki tisztségét is 
betölti.

nemzetközi megállapodások 
megkötése

A Tanács évente számos megállapodást köt (azaz ír 
alá) az Európai Unió és nem uniós országok között, 
valamint nemzetközi szervezetekkel. Ezek a megál-
lapodások vonatkozhatnak átfogó területekre, példá-
ul kereskedelemre, együttműködésre és fejlesztésre, 
illetve foglalkozhatnak konkrét témakörökkel, például 
textiltermékekkel, halászattal, tudománnyal és tech-
nológiával vagy közlekedéssel. A rendes jogalkotási 
eljárás keretébe tartozó területekre vonatkozó vala-
mennyi nemzetközi megállapodáshoz a Parlament 
jóváhagyása szükséges.

az uniós költségvetés 
jóváhagyása

Az EU éves költségvetéséről az Európai Parlament 
és a Tanács közösen határoz. Ha a két intézmény nem 
ért egyet, ezt követően egyeztetési eljárásra kerül sor 
a költségvetés jóváhagyásáig. További információkért 
lásd alább a „Fellépés: az uniós költségvetés” című 
részt.
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Az Európai Unió Bírósága biztosítja, hogy az uniós 
jogszabályokat az egyes tagállamokban egyformán 
értelmezzék és alkalmazzák. A Bíróság a tagállamok, 
az uniós intézmények, vállalkozások és magánsze-
mélyek közötti jogviták rendezésére rendelkezik ha-
táskörrel. A hozzá beérkező több ezer ügy kezelésé-
hez két  fő szer v re osz l i k :  a  B í róságra és 
a Törvényszékre.

Ha magánszemélyeket vagy gazdasági társaságokat 
valamely uniós intézmény vagy alkalmazottja fellé-
pése vagy fellépésének hiánya miatt kár ért, kétféle-
képpen indíthatnak keresetet ellenük a Bíróságon:

 ● közvetett módon, a nemzeti bíróságok közremű-
ködésével, amelyek határozhatnak úgy, hogy az 
ügyet a Bíróság elé utalják;

 ● közvetlenül a Törvényszék előtt, ha valamely 
uniós intézmény határozata közvetlenül és egyé-
nileg érinti őket.

Ha valaki úgy ítéli meg, hogy bármely ország hatósá-
gai megsértik az uniós jogszabályokat, a hivatalos 
panasztételi eljáráshoz folyamodhat.

Hogyan működik a Bíróság?

Az ügyek feldolgozása két szakaszban történik.

 ● Írásbeli szakasz. A felek írásbeli nyilatkoza-
tot tesznek a Bíróságnak, emellett a nemzeti 
hatóságok, az uniós intézmények és időnként 
magánszemélyek is tehetnek észrevételeket. 
Mindezt az előadó bíró foglalja össze, és a Bíró-
ság plenáris ülése vitatja meg.

 ● Szóbeli szakasz. Ez nyilvános tárgyalás: mind-
két oldal képviseletében az ügyvédek előadják 
álláspontjukat a bíráknak és a főtanácsnoknak, 
akik kérdéseket intézhetnek hozzájuk. Ha a Bíró-
ság úgy határoz, hogy főtanácsnoki indítványra 
van szükség, annak kiadására a tárgyalás utáni 
néhány héten belül sor kerül. A bírák ezt követő-
en tanácskoznak és kihirdetik ítéletüket.

A törvényszéki eljárás hasonló, azzal a kivétellel, hogy 
az ügyek többségét három bíró tárgyalja, és nincs 
főtanácsnok.

Egyéb igazságügyi intézmények

Az ombudsman panaszokat kap és vizsgál ki, és segít 
az uniós intézményeknél és más szerveknél előfordu-
ló hivatali visszásságok feltárásában. Bármely uniós 
tagállam polgára, letelepedett lakosa, egyesülete 
vagy vállalkozása panaszt tehet az ombudsmannál.

Az európai adatvédelmi biztos feladata az uniós 
polgároknak és letelepedett lakosok – uniós intézmé-
nyek által – elektronikus, írásos vagy vizuális formá-
ban tárolt személyes adatainak és magánéletének 
védelme. További feladata az e területre vonatkozó 
bevált gyakorlatok uniós intézmények és szervek kö-
rében történő előmozdítása.

3Az UNIÓS JOgSzABÁLyOK BETArTÁSÁNAK BIzTOSÍTÁSA
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Megjegyzés: Kötelezettségvállalások, 2018-nak megfelelően kiigazítva.

Forrás: Európai Bizottság.

Gazdasági, társadalmi 
és területi kohézióFenntartható növekedés: 

természeti erőforrások

Biztonság és uniós 
polgárság

Globális Európa

igazgatás

Versenyképesség  
a növekedésért és  
a foglalkoztatásért

371,4 mrd EUR420 mrd EUR

17,7 mrd EUR

142,1 mrd EUR66,3 mrd EUR

69,6 mrd EUR

1087 
mrd EUR

34%

13%
6%6%

2%

39%

Kutatás és innováció

Információs és kommunikációs  
technológiák

Kis- és középvállalkozások

Karbonszegény gazdaság

Éghajlatváltozás és kockázatkezelés

Környezetvédelem és erőforrás- 
hatékonyság

Közlekedés és energia

Foglalkoztatás

Társadalmi befogadás

Szakképzés

Egyéb

Mezőgazdaság

Vidékfejlesztés

Halászat

Környezetvédelem és egyéb

Migráció és belügyek

Egészségügy és élelmiszer- 
biztonság

Kultúra

Igazságügy

Egyéb

Fejlesztés és nemzetközi  
együttműködés

Humanitárius segítségnyújtás

Szomszédság és bővítés

Külpolitikai eszközök

Egyéb

Oktatás

Energia

Ipar és kis- és  
középvállalkozások

Hálózatok és technológia

Kutatás és innováció

Közlekedés

Egyéb

Az EU a költségvetés végrehajtásához legalább 5 
évig szilárd alapot szolgáltató, hosszú távú kiadási 
terveket fogad el, nevezetesen a többéves pénzügyi 
keretet. A többéves pénzügyi keret lehetővé teszi az 
EU számára, hogy az uniós hozzáadott értéket terem-
tő szakpolitikák finanszírozásával kiegészítse a nem-
zeti költségvetéseket. A jelenlegi többéves pénzügyi 
keret a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozik, és 
lehetővé teszi az EU számára, hogy ebben az idő-
szakban kb. 1 billió eurót fektessen be az öt uniós 
tevékenységi területen.

A többéves pénzügyi keret megállapítja azokat a leg-
magasabb éves összegeket (felső határokat), ame-
lyeket az EU különböző kiadási kategóriánként  
(fejezetenként) elkölthet. Az EU éves költségvetéséről 

az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 
közösen határoz. A költségvetést a Parlament két, 
egymást követő olvasatban vitatja meg, és az akkor 
lép hatályba, amikor azt a Parlament elnöke aláírta. 
A Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága nyo-
mon követi a költségvetés felhasználásának módját, 
és a Parlament minden évben dönt arról, hogy a meg-
előző pénzügyi évre jóváhagyja-e a költségvetés Bi-
zottság általi kezelését.

2017-ben az éves uniós költségvetés kb. 158 milli-
árd euró volt, amely abszolút értékben jelentős ösz-
szeg, azonban a tagállami gazdaságok által éves 
szinten előteremtett forrásoknak csak mintegy 
1%-a.

az uniós költségvetésből finanszírozott területek (2014-2020) 
milliárd EUr-ban

4FELLéPéS: Az UNIÓS KÖLTSégvETéS

A
z 

 E
U

r
ó

p
a

i 
U

n
ió

: A
 S

z
E

r
v

E
z

E
T 

é
S 

T
E

v
é

K
E

N
y

S
ég

EI

57



2016

EU-28 bruttó nemzeti 
jövedelem

14 791 milliárd EUR

EU-28 tagállami 
közkiadások

6 906 milliárd EUR

EU éves költségvetés
155 milliárd EUR

Az uniós költségvetés összevetve az európai 
unióbeli teljes jövedelemmel és közkiadásokkal

Forrás: Európai Bizottság.

Az uniós költségvetés mérete a bruttó nemzeti 
jövedelem (GNI) százalékos arányában

Adatok: uniós költségvetési kifizetési plafon az uniós gNI százalékos arányában.

Forrás: Európai Bizottság.

1993–1999
átlag

2000–2006
átlag

2007–2013
átlag

2014–2020
átlag

0,98%1,07%1,06%1,18%

A Bizottság felel az uniós költségvetés, valamint 
a Parlament és a Tanács által elfogadott szakpoliti-
kák és programok irányításáért és végrehajtásáért. 
A tényleges végrehajtást és kiadásokat túlnyomó-
részt a nemzeti és a helyi hatóságok végzik, de annak 
felügyeletéért a Bizottság felelős. A költségvetést 
a Bizottság kezeli az Európai Számvevőszék szigorú 
felügyelete mellett. Mindkét intézmény célja a haté-
kony és eredményes pénzgazdálkodás biztosítása.

Az Európai Parlament a Tanács ajánlása nyomán 
évente dönt az uniós költségvetés végleges jóváha-
gyásáról, azaz a „mentesítéséről”, az uniós költség-
vetés Bizottság általi végrehajtásának módjáról. Ez 
az eljárás teljes körű elszámoltathatóságot és átlát-
hatóságot biztosít, és a mentesítés a megadásakor 
egy-egy adott évre vonatkozó elszámolások hivatalos 
lezárását eredményezi.

A z EU legfontosabb pénzügyi  intézményei 
a következők:

Az Európai Számvevőszék az Európai Unió független 
külső ellenőrző intézménye. A Számvevőszék azt el-
lenőrzi, hogy az Unió bevételei megfelelően befoly-
nak-e, a kiadásai jogszerűen és szabályosan merül-
nek-e fel, és a pénzgazdálkodása hatékony és 
eredményes-e. Feladatait a többi uniós intézménytől 
és kormányoktól függetlenül látja el.

Az Európai Központi Bank az összes tagállamot tö-
mörítő gazdasági és monetáris unió független intéz-
ménye. Határozatait a kormányok vagy más uniós 
intézmények utasításainak kikérése vagy elfogadása 
nélkül hozza. Elsődleges célja, hogy a fogyasztói árak 
alacsony és stabil inflációjának biztosítása révén 
fenntartsa az euróövezeten belüli monetáris 
stabilitást.

Az Európai Beruházási Bank az Európai Unió Bankja. 
A bank a tagállamok tulajdona, és az a feladata, hogy 
az EU célkitűzéseit támogató beruházásokra hitelt 
nyújtson. A bank hangsúlyosan kezeli az EU munka-
helyteremtési és növekedési potenciáljának fokozá-
sát, valamint az éghajlat-politikának és az uniós 
s za k po l i t i k á k na k  a z  U n ió  hat á ra in  k í v ü l i 
támogatását.

Az eurócsoport az euróövezet tagjainak gazdaság- 
és pénzügyminisztereiből áll. Az eurócsoport a gaz-
daságpolitikák összehangolása révén mozdítja elő az 
euróövezeten belüli gazdasági növekedést és pénz-
ügyi stabilitást.

Lásd még a 2. rész következő oldalait: „Költségvetés”; 
„Banki és pénzügyi szolgáltatások”; „gazdaság, pénz-
ügyek és az euró”; „Csalásmegelőzés”; és „Adózás”.
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http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx
http://www.eca.europa.eu/hu/Pages/ecadefault.aspx
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.hu.html
http://www.eib.org/
http://www.consilium.europa.eu/hu/council-eu/eurogroup/


OnLinE
Az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak információk az Europa honlapon: 
http://europa.eu

SZEMÉLYESEn
Európa-szerte több száz helyi európai uniós információs központ létezik.

Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot:  
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_hu

TELEFOnOn VaGY E-MaiLBEn
A Europe Direct szolgáltatás választ ad az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire.

Ezzel a szolgálattal a következőképpen veheti fel a kapcsolatot: ingyenesen hívható telefonszámon:  
00 800 6 7 8 9 10 11 (egyes mobilszolgáltatók nem engednek hozzáférést a 00 800-as 
telefonszámokhoz, vagy díjat számítanak fel ezekért a hívásokért), vagy az EU területén 
kívülről a következő díjköteles telefonszámon: +32 22999696, vagy e-mailben a  
https://europa.eu/european-union/contact_hu honlapon.

OLVaSSOn EUrópÁróL
Az EU-ra vonatkozó kiadványok egyetlen kattintással elérhetők az EU-könyvesbolt honlapján:  
http://bookshop.europa.eu/hu/home/

aZ EUrópai BiZOTTSÁG KÉpViSELETEi
Az Európai Bizottságnak az Európai Unió valamennyi tagállamában van irodája (képviselete):  
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_en

aZ EUrópai parLaMEnT TÁJÉKOZTaTÁSi irODÁi
Az Európai Parlamentnek az Európai Unió valamennyi tagállamában van tájékoztatási irodája:  
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/information_offices.html

aZ EUrópai Unió KÜLDÖTTSÉGEi
Az Európai Uniónak a világ más részein is vannak küldöttségei:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

Kapcsolatba szeretne lépni
az EU-val?
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http://europa.eu/
http://europa.eu%0D
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_hu
https://europa.eu/european-union/contact_hu
http://bookshop.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_en
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_en%20%0D
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/information_offices.html
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
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