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Európai szemeszter: országspecifikus ajánlások a 
tagállamok számára  

Az Európai Bizottság közzétette 2018. évi országspecifikus ajánlásait, amelyekben 
gazdaságpolitikai útmutatással szolgál a tagállamoknak a következő 12–18 hónapra vonatkozóan. 

Az európai gazdaság az elmúlt évtized leggyorsabb növekedési ütemét produkálja, csúcson van a 

foglalkoztatás, élénkülőben a beruházások, és javulnak az államháztartási pozíciók. A jelenlegi 
kedvező feltételeket kamatoztatva meg kell erősíteni és ellenállóbbá kell tenni az európai 
gazdaságokat és társadalmakat. 

A ma kiadott országspecifikus ajánlások az elmúlt években elért eredményekre épülnek. Céljuk, 
hogy a kedvező gazdasági kilátásokban rejlő lehetőségeket megragadva további lépések 
megtételére ösztönözzék a tagállamokat. Az ajánlások a fenntartható és inkluzív növekedés 
alapjainak tartós megerősítésére összpontosítanak. 

A Bizottság javasolja a tagállamoknak, hogy hajtsanak végre olyan strukturális reformokat, 
amelyek javítják az üzleti környezetet és a beruházási feltételeket. Ennek elsődleges eszközét 
termék- és szolgáltatáspiaci reformok végrehajtása, az innováció támogatása, a kis- és 
középvállalkozások forráshoz jutásának javítása és a korrupció elleni küzdelem jelenti. A 

tagállamoknak a hosszú távú kihívásokra – például a demográfiai tendenciákra, a migrációra és az 
éghajlatváltozásra – való tekintettel gazdasági ellenálló képességüket is fejleszteniük kell. Idén az 
ajánlások kiemelt figyelmet szentelnek a szociális kihívásoknak, követve azt az irányt, amelyet a 
szociális jogok európai pillére jelölt ki 2017 novemberében. 

Javaslataiban a Bizottság figyelmeztetést is megfogalmazott Magyarország és Románia számára, 
amiért a két ország 2017-ben számottevően eltért a középtávú költségvetési cél felé vezető 
korrekciós pályától. A Bizottság javasolja, hogy a Tanács fogadjon el ajánlást arra vonatkozóan, 
hogy Magyarország 2018-ban tegyen megfelelő intézkedéseket a jelentős eltérés korrekciója 
érdekében. 

A Bizottság a következő gazdaságpolitikai ajánlásokat fogalmazta meg Magyarország 
számára: 

1. 2018-ban biztosítsa a fent említett ajánlásnak való megfelelést a középtávú költségvetési 
célhoz vezető korrekciós pályától való jelentős eltérés korrekciója céljából. 2019-ben 
biztosítsa, hogy a nettó elsődleges államháztartási kiadások nominális növekedési rátája ne 

haladja meg a 3,9%-ot, ami a GDP 0,75%-ának megfelelő éves strukturális kiigazításnak 
felel meg. 

  

2. Folytassa az adórendszer egyszerűsítését, különösen az ágazati különadók csökkentése 
révén. Javítsa a döntéshozatali folyamat minőségét és átláthatóságát hatékony párbeszéd, 
az érdekelt felek bevonása, valamint rendszeres és megfelelő hatásvizsgálatok révén. 
Erősítse meg a korrupcióellenes keretrendszert és az ügyészségi munkát, valamint fokozza 
a versenyt és az átláthatóságot a közbeszerzés terén, többek között azáltal, hogy a 

nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az elektronikus közbeszerzési rendszerben 

keletkezett adatokat. Növelje a versenyt, a szabályozás stabilitását és az átláthatóságot a 
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szolgáltatási és különösen a kiskereskedelmi ágazatban. 

  
3. Az aktív munkaerőpiaci intézkedések minőségének javításával szabadítson fel további 

munkaerő-tartalékokat. Javítsa az oktatási eredményeket, és növelje a hátrányos helyzetű 
csoportok, különösen a romák részvételét a minőségi és befogadó többségi oktatásban. 
Javítsa a szociális ellátások és az álláskeresési járadékok megfelelőségét és a támogatottak 
körét. 

InvestEU: Az EIF és az UniCredit által közép-kelet-
európai innovatív kkv-knak nyújtott finanszírozási keret 
félmilliárd euróra bővült  

Az Európai Beruházási Alap (European Investment Fund – EIF) és az UniCredit megállapodást írt 
alá az InnovFin kkv garanciakeret bővítéséről, amely finanszírozási hozzáférést biztosít innovatív 
kis- és közepes vállalkozásoknak (kkv-k), valamint kisméretű, közepes tőkeerejű vállalkozásoknak 
nyolc országban. 

Az új megállapodás lehetővé teszi az UniCredit számára, hogy bankjai és lízingcégei révén további 
340 millió eurós finanszírozást kínáljon innovatív vállalatoknak Bosznia-Hercegovinában, 

Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Magyarországon, 
Romániában és Szerbiában. Az eredeti 160 millió eurós hitelkeretösszeget beleértve a kkv-k és a 
közepes tőkeerejű vállalkozások a fent említett országokban már összesen félmilliárd eurónyi 
hitelkerethez juthatnak hozzá. 

A megállapodás a Horizont 2020, az EU kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját meghatározó 
keretprogram és az európai beruházási terv alappillérét képező Európai Stratégiai Beruházási Alap 
támogatását élvezi. 

A Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában működő bankok a Horizont 2020 keretprogram alapján 
nyújtott garancia támogatását élvezik, míg Bulgáriában, Horvátországban, a Cseh Köztársaságban, 
Szlovákiában, Magyarországon és Romániában az Európai Stratégiai Beruházási Alap keretében 
nyújtja az EIF a garanciát. 

Jyrki Katainen, az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és 

versenyképességért felelős alelnöke így nyilatkozott: “Az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
földrajzi kiterjedtsége kiemelkedő fontosságú, és a mai, UniCredittel kötött megállapodásunk 

alapján hat közép-kelet-európai ország részesül majd a támogatásból. E tagállamok – valamint két 
szomszédos ország – kkv-i most az UniCredithez folyamodhatnak olyan hitelekért, amelyekre az EU 
vállal garanciát, és amelyek segítségével beindíthatják vagy továbbfejleszthetik vállalkozásaikat." 

Pier Luigi Gilibert, az EIF vezérigazgatója, hozzátette: “A keretmegállapodásunkban eszközölt 

emeléssel mától több mint 500 innovatív kkv részesülhet az UniCredit 13 leányvállalata által 
biztosított új finanszírozási lehetőségekből, nyolc különböző országban. Az UniCredit korábbi 
InnovFin-nel kapcsolatos tapasztalataira támaszkodik, erős fókusszal a kkv-kra és közepes 
tőkeerejű vállalkozásokra, valamint kiterjedt közép- és kelet-európai fiókhálózatára, ahol magas 
növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásokat céloz meg, miközben erősíti az innovációt és a 

vállalkozási kedvet.”   

Carlo Vivaldi, az UniCredit közép- és kelet-európai divíziójának vezetője elmondta: “Az emelt 

összegű keretmegállapodás révén tovább segíthetjük az innovatív kkv-k fejlődését, könnyebb 
hozzáférést biztosítunk számukra a finanszírozáshoz és elősegítjük a helyi gazdaságok 
fellendülését. Ez tovább erősíti elkötelezettségünket az ügyfeleink kiszolgálása iránt a közép- és 
kelet-európai régióban.” 

A megállapodás tükrözi az EU azon elkötelezettségét, hogy olyan konkrét kezdeményezéseket 
indítson el, amelyek célja, hogy felgyorsítsák a hitelezést és olyan ügyletekhez nyújtson garanciát, 
amelyek képesek ösztönözni a munkahelyteremtést és a növekedést az EU-ban. 
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Az EIF 

Az Európai Beruházási Alap (European Investment Fund – EIF) az Európai Beruházási Bank Csoport 
tagja. Fő küldetése, hogy támogassa az európai mikro-, kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) 
azáltal, hogy segíti forráshoz jutásukat. Az EIF kifejezetten ezt a piaci szegmenst megcélzó 

kockázati és növekedési tőke, garancia- és mikrofinanszírozási instrumentumokat alakít ki és 
fejleszt. E szerepében az EIF előmozdítja az EU célkitűzéseit, támogatva az innovációt, kutatást és 
fejlesztést, vállalkozói szellemet, növekedést és munkahelyteremtést. Az EIF-nek az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap keretében végzett tevékenységéről további információk érhetők el. 

Az UniCredit 

Az UniCredit egy erős páneurópai csoport, amely egyszerű kereskedelmi banki modell szerint és 

teljesen integrált vállalati és befektetési banki szolgáltatásokkal áll egyedülálló nyugat-, közép- és 
kelet-európai hálózatán keresztül kiterjedt, 25 milliós ügyfélköre rendelkezésére. 

Az UniCredit egyszerre kínál helyi tapasztalatot és nemzetközi elérést, világszerte ügyfelei 

rendelkezésére állva és támogatva őket, példanélküli hozzáférést biztosítva számukra vezető 
bankokhoz 14 fő piacán és világszerte további 19 országban. Az UniCredit európai bankhálózatába 
Olaszország, Németország, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, a Cseh 
Köztársaság, Magyarország, Románia, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Szerbia és Törökország 
tartozik. 

Európa mozgásban: utolsó szakaszába lép a biztonságos, 
tiszta és összekapcsolt mobilitást szolgáló program  

Az Európai Bizottság az Európa mozgásban program részeként kezdeményezéscsomagot tett közzé 
az európai közlekedési rendszer korszerűsítése céljából. 

A kezdeményezések az Európa mozgásban program harmadik, egyben utolsó javaslatcsomagját 
alkotják, és a korábban – 2017 májusában és novemberében – meghirdetett intézkedésekkel 

együtt azt hivatottak elősegíteni, hogy az EU közlekedési ágazata világelső legyen az innováció, a 
digitalizáció és a dekarbonizáció terén. 

 A ma közzétett csomag főbb elemei a következők: 

 a közúti közlekedésbiztonság jövőjére vonatkozó stratégia, melyet két jogalkotási 

kezdeményezés kísér a járművek és a gyalogosok, illetve a közlekedési infrastruktúra 
biztonságának javítása céljából; 

 a párizsi klímamegállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a 

nehézgépjárművekre vonatkozó legelső CO2-kibocsátási szabványok és további jogalkotási 
kezdeményezések a tehergépjárművek aerodinamikai jellemzőire, a gumiabroncsok 
címkézésére és az üzemanyagár-összehasonlítás közös módszertanára vonatkozóan; 

 európai akkumulátorfejlesztési és -gyártási stratégiai cselekvési terv; 

 az összekapcsolt és automatizált mobilitásra vonatkozó előretekintő stratégia. 

A mai kezdeményezésekkel a Bizottság zökkenőmentes átmenetet kíván biztosítani egy 
biztonságos, tiszta, összekapcsolt és automatizált közlekedési rendszer felé. 

Biztonságos mobilitás: Bár 2001 óta a halálos kimenetelű közúti balesetek száma több mint 
felére csökkent, 2017-ben még mindig 25 300 ember vesztette életét az EU útjain, és további 
135 000 szenvedett súlyos sérülést. A Bizottság célja, hogy az új járműmodellek legyenek 
felszerelve modern biztonsági eszközökkel, és hogy a tagállamok segítséget kapjanak a veszélyes 
útszakaszok szisztematikus azonosításához és a célzott beruházások optimalizálásához. 

Tiszta mobilitás: A nehézgépjárművekre vonatkozó CO2-kibocsátási szabványok bevezetése 
révén a Bizottság el kívánja érni, hogy 2025-re 15%-kal, 2030-ra pedig 30%-kal csökkenjen az új 
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tehergépkocsikból származó CO2-kibocsátás a 2019-es értékhez képest. Az akkumulátorokra 

vonatkozó cselekvési terv célja, hogy fenntartható és versenyképes európai „akkumulátor-
ökoszisztéma” alakuljon ki. 

Összekapcsolt és automatizált mobilitás: A Bizottság által ma javasolt stratégia arra irányul, 
hogy Európa vezető szerepet töltsön be a világban a teljesen automatizált és összekapcsolt 
mobilitási rendszerek terén. 

További információk  

 Európa mozgásban: Kérdések és válaszok a Bizottság kezdeményezéseivel 
kapcsolatbanTájékoztató: A mobilitás jövőjének alakítása 

 Tájékoztató: Biztonságos mobilitás – A védelmet nyújtó Európa 
 Tájékoztató: Tiszta mobilitás – A Párizsi Megállapodás végrehajtása 
 Tájékoztató: Összekapcsolt és automatizált mobilitás – A versenyképes Európáért 

 

2021–2027-es uniós költségvetés: regionális fejlesztés 
és kohéziós politika 2020 után 

A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves uniós költségvetési keret egyik elemeként az 
Európai Bizottság a kohéziós politika korszerűsítésére tett javaslatot. 

A kohéziós politika az EU fő beruházási politikája, egyben szolidaritásának egyik legkonkrétabb 

megnyilvánulása. További beruházási erőfeszítésekre van szükség az uniós tagállamok közötti és a 
tagállamokon belüli szakadékok áthidalása érdekében. 373 milliárd eurós költségvetési keretének 
köszönhetően a 2021–2027-es időszakra szóló kohéziós politika rendelkezik az ezt elősegítő 
beruházási erővel. A forrásokat továbbra is azokba a régiókba irányítja, ahol szükség van az Unió 
többi részéhez való felzárkózásra. Emellett erős és közvetlen kapcsolatot tart fenn az EU és az 
európai régiók és városok között. 

  
A Bizottság korszerűsített kohéziós politikára vonatkozó javaslatának főbb jellemzői a következők: 

 Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap által finanszírozott beruházások 

zöme azokra a szakpolitikai célkitűzésekre fog összpontosítani, amelyek megvalósításához 
az EU van a legjobb helyzetben. Ezek a következők: innováció, a kisvállalkozások 
támogatása, a digitális technológiák fejlesztése és az ipari modernizáció, valamint az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság felé történő elmozdulás és az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem. 

 A kohéziós politika mindegyik régió fejlesztésébe forrásokat ruház be és testre szabottabb 
megközelítést biztosít a regionális fejlesztéshez. A növekedés vagy a jövedelem terén 
továbbra is lemaradásban lévő – főként dél- és kelet-európai – régiók a jövőben is jelentős 

uniós támogatásban részesülnek. Az egy főre jutó GDP továbbra is a források elosztásának 
elsődleges kritériuma marad, emellett azonban új kritériumok is bevezetésre kerülnek, 
melyek célja, hogy jobban tükrözzék a valós helyzetet a következők tekintetében: 
munkanélküliség és ifjúsági munkanélküliség, alacsonyabb képzettségi szint, 
éghajlatváltozás, valamint a migránsok befogadása és integrációja. A helyi, városi és 

területi hatóságok aktívabban vesznek majd részt az uniós források kezelésében. 

 Rugalmasabbak és világosabbak, rövidebbek és kevésbé bürokratikusak lesznek a 

szabályok, hogy könnyebben lehessen a pénzeszközökhöz hozzáférni. A Bizottság hét uniós 
alap vonatkozásában egységes szabálykönyvet javasol. Az új keret a hosszú távú 
beruházási tervezéshez szükséges stabilitást ötvözi az előre nem látható szükségletekhez 
való rugalmas alkalmazkodás képességével. 

 A Bizottság a kohéziós politika és az európai szemeszter közötti kapcsolat megerősítését 
javasolja az európai beruházási környezet javítása érdekében. 
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A Bizottság a kohéziós politika költségvetéséből az egyes tagállamok számára előirányzott 

összegeket is közzétette. A Magyarország számára előirányzott összeg folyó árakon 20,25 milliárd 
eurót, míg 2018-as árakon 17,93 milliárd eurót (kb. 5700 milliárd Ft) tesz ki. 

További információk 

 Kérdések és válaszok 

 Tájékoztatók és jogi szövegek 

 További információk az uniós költségvetési javaslatokról 

265 millió euró a Kohéziós Alapból az M4-es autópálya új 
szakaszának kiépítésére  

Az Európai Unió 265 millió eurót (kb. 84 milliárd forintot) biztosít a Kohéziós Alapból az M4-es 
autópálya Berettyóújfalu és a román határ közötti szakaszának kiépítésére. 

Ennek köszönhetően kevesebb mint 2 óra 40 perc alatt el lehet majd jutni Budapesttől a román 
határig. A projekt a két szomszédos ország összekapcsolásával a regionális és a helyi gazdaságot is 
felélénkíti, és új lendületet ad a turizmusnak.  Corina Crețu, a regionális politikáért felelős uniós 

biztos kijelentette: „Elsőként a magyar és a román lakosság profitál ebből a projektből, amely 
gyorsabb és biztonságosabb összeköttetést teremt Budapest és Bukarest között, de végső soron 
minden európainak és az egész európai gazdaságnak előnyére lesz a régió jobb összekapcsoltsága, 
a kereskedelemre, a turizmusra és a növekedésre tovagyűrűző hatásokról nem is beszélve.” A 
projekt a román határig húzódó autópálya utolsó hiányzó szakaszának a kiépítésére irányul 
Berettyóújfalu és Nagykereki között. Az új szakasz az M35-ös autópálya még épülőfélben lévő 

Debrecen–Berettyóújfalu szakaszának csomópontjánál kezdődik. A projekt befejezése 2020 
márciusára várható. 

A közös agrárpolitika a 2021–2027-es EU-
költségvetésben  

A következő hosszú távú, azaz a 2021–2027-es időszakra szóló uniós költségvetés keretében a 
Bizottság a közös agrárpolitika (KAP) korszerűsítését és egyszerűsítését javasolja. 

A 365 milliárd eurós javasolt költségvetés biztosítani fogja, hogy a KAP továbbra is támogassa a 
mezőgazdasági termelőket és a vidéki közösségeket, irányt szabjon az uniós mezőgazdaság 
fenntartható fejlődésének, és visszatükrözze a környezetvédelemmel és az éghajlatváltozás elleni 
fellépéssel kapcsolatos uniós törekvéseket. 

A mai javaslatok nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tagállamoknak, ugyanakkor nagyobb 
felelősséget is hárítanak rájuk a tekintetben, milyen módon és hol fogják beruházni a KAP 
keretében kapott forrásokat. A források felhasználása során meg kell valósítaniuk az intelligens, 
ellenálló, fenntartható és versenyképes mezőgazdasági ágazat megvalósítására vonatkozóan uniós 

szinten kitűzött célokat, egyúttal pedig tisztességes és célzottabb jövedelemtámogatást kell 
biztosítaniuk a mezőgazdasági termelőknek. 
  
A korszerűsített és egyszerűsített közös agrárpolitikára vonatkozó bizottsági javaslatok főbb 
jellemzői a következők: 

 A tagállamok rugalmasabban dönthetnek majd a KAP keretében nekik biztosított források 

felhasználásáról, ezáltal pedig olyan testreszabott programokat tudnak kidolgozni, amelyek 
hatékonyabb választ adnak a mezőgazdasági termelők és a szélesebb vidéki közösségek 
szükségleteire. 

 Továbbra is a szakpolitika lényeges részét fogják képezni a közvetlen kifizetések, amelyek 

stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítanak a mezőgazdasági termelők számára. 
Elsőbbséget fog élvezni az uniós mezőgazdasági ágazat többségét alkotó kis és középes 
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méretű gazdaságok támogatása, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők segítése. A 

mezőgazdasági termelőknek nyújtott közvetlen kifizetések összege 60 000 euró felett 
csökkenni fog, míg a kifizetésekre gazdaságonként 100 000 eurós felső határ vonatkozik 
majd, így a kis és a közepes méretű gazdaságok nagyobb hektáronkénti támogatásban 
fognak részesülni. A tagállamoknak közvetlen kifizetéseik legalább 2%-át el kell 
különíteniük arra, hogy segítséget nyújtsanak a fiatal mezőgazdasági termelőknek a 
vállalkozásindításhoz. 

 Az éghajlatváltozással, a természeti erőforrásokkal, a biológiai sokféleséggel, az 

élőhelyekkel és a tájakkal egyaránt foglalkoznak a ma előterjesztett javaslatok. A 
mezőgazdasági termelők jövedelemtámogatása már jelenleg is függ a környezet- és 
éghajlatbarát módszerek alkalmazásától, az új KAP pedig még komolyabb célkitűzések 
teljesítését fogja megkövetelni a mezőgazdasági termelőktől, amelyeket kötelező, illetve 

ösztönzőkön alapuló intézkedések segítenek elérni. A KAP teljes költségvetésének 
várhatóan 40%-a fog hozzájárulni az éghajlat-politikai törekvések megvalósításához. 

  A korszerűsített KAP a legújabb technológiák és innovatív megoldások minden előnyét ki 
fogja használni, hogy ezáltal mind a mezőgazdasági termelőknek, mind a közigazgatásnak 
segítséget nyújtson. 

A Bizottság a közös agrárpolitika költségvetéséből az egyes tagállamok számára előirányzott 

összegeket is közzétette. A Magyarország számára előirányzott összeg folyó árakon 11,7 milliárd 
eurót (kb. 3725 milliárd forintot), míg 2018-as árakon 10,4 milliárd eurót tesz ki. 

További információk 

 Kérdések és válaszok 

 Tájékoztató a 2020 utáni közös agrárpolitikárólJogi szövegek és további 

dokumentumok 

Kiváló Közútbiztonságért díj: magyarországi 
kezdeményezés is a díjazottak között  

Brüsszel adott otthont annak a rendezvénynek, ahol Violeta Bulc közlekedéspolitikáért felelős uniós 

biztos átadta a 2018. évi Kiváló Közútbiztonságért díjakat. Az elismerést hatan vehették át olyan – 

az Európai Közúti Biztonsági Charta égisze alatt indított – innovatív és mások számára például 
szolgáló kezdeményezésekért, melyek elősegítik, hogy javuljon a közúti közlekedésbiztonság, és 
kevesebben veszítsék életüket az európai közutakon. 

A díjazottak között idén Magyarország is képviseltette magát a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) 
révén. Magyarországon rendkívül sokan közlekednek kétkerekű járművekkel (kerékpárral, 
mopeddel vagy motorkerékpárral), és közülük egyre többen szenvednek balesetet a közutakon. A 
nonprofit kutatóintézet „Kétkerekű suli” elnevezésű programja ezt a tendenciát hivatott megállítani 
és megfordítani. Az élethosszig tartó tanulás koncepciójára épülő kezdeményezés keretében a 
program interaktív képzéseket biztosít tapasztalt gépjárművezető-oktatók közreműködésével. A 

résztvevők megismerkednek a védőfelszerelések használatával, és megtanulják, hogyan lehet a 
baleseteket a legjobban elkerülni. A tanulók a megszerzett ismereteket a gyakorlatban is próbára 
tehetik veszélyhelyzet-szimulációs gyakorlatok során. 

A projekt azzal érdemelte ki az elismerést, hogy professzionális módon közelíti meg az oktatás 
oldaláról a problémát: tudományos balesetelemzésen alapul, kifejlesztésében pedig tapasztalt 

instruktorok vettek részt. A képzés hatékonyságát interaktív jellege, az elméleti és a gyakorlati 
oktatás ötvözése biztosítja. A program további érdeme, hogy bár Magyarország egészét lefedi, 
mindig a helyi viszonyokhoz igazodik annak érdekében, hogy a diákok életszerű és hasznos 
tanácsokat kapjanak, melyek birtokában sikeresen elkerülhetik a baleseteket a mindennapok 
során. 

Noha 2001 óta több mint 50%-kal csökkent azoknak a száma, akik közúti balesetben vesztették 

életüket az Unióban, naponta még mindig 70-en halnak meg balesetben az európai közutakon. Az 
áldozatok száma éves szinten egy közepes méretű európai város lakosságának feleltethető meg 
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(2017-ben EU-szerte 25 300 közúti halálesetet regisztráltak). A súlyos sérültek száma ennél is 

magasabb: becslések szerint évente 135 000 ember szenved el olyan sérülést, mely örökre 
megváltoztatja az életét. A Bizottság ezért 2018 májusában új intézkedéseket hozott annak 
érdekében, hogy az EU teljesíteni tudja hosszú távú célkitűzését, azaz 2050-re közel nullára tudja 
leszorítani a közúti balesetek halálos áldozatainak és súlyos sérültjeinek számát. 

További információk 

 A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) weboldala (link is external) 
 Európai Közlekedési Biztonsági Charta (link is external) 
 Mit tesz a Bizottság a közúti közlekedésbiztonságért?  
 A 2017. évi közúti közlekedésbiztonsági statisztikákról szóló 2018. április 10-i bizottsági 

közlemény 

 

Bizottsági javaslat a beporzó rovarok 

védelmében  

A beporzó rovarok körében 10-ből egy faj a kihalás szélére került, a méh- és lepkefajoknak pedig 
mintegy harmada esetében a populáció csökkenése figyelhető meg. 

Ezért az Európai Bizottság a mai napon javaslatot terjesztett elő annak érdekében, hogy megállítsa 
és visszaszorítsa a vadon élő beporzó rovarok előfordulásának és sokféleségének hanyatlását. Ez 
az első ilyen jellegű uniós szintű kezdeményezés a vadon élő beporzó rovarok védelmében. 

  
A beporzás létfontosságú természeti folyamat, amely lehetővé teszi, hogy a növények 
szaporodjanak. Ha csak az Európai Unió területét vesszük alapul, elmondható, hogy a 
haszonnövény- és vadvirágfajok négyötöde nem tudna szaporodni, ha a rovarok nem poroznák be 
őket. A beporzásban a rovarok játsszák a főszerepet, közülük is elsősorban a méhek és a 

zengőlegyek, valamint a pillangók és a lepkék, egyes bogarak és más repülő rovarok. Az EU éves 
mezőgazdasági termelésének jelentős, közel 15 milliárd euró összértéket képviselő hányada 

tulajdonítható közvetlenül a beporzó rovarok teljesítményének. Ezek a rovarok nemcsak a 
termelékenység szempontjából fontosak, ahhoz is nélkülözhetetlenek, hogy változatosan 
táplálkozhassunk és tápanyagokban gazdag élelmiszereket fogyaszthassunk. Ezért a biológiai 
sokféleség, a mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság érdekében intézkedésekre van szükség. 
  
A kezdeményezés keretében meghozni tervezett új intézkedések közé tartozik egy új, a nyomon 
követést és az adatgyűjtést javítani hivatott mutató kidolgozása, valamint az uniós intézkedések 

ágazatokon és szakpolitikákon átívelő összehangolásának javítása. A cél az, hogy mérsékelni 
lehessen a beporzó rovarok előfordulásának és sokféleségének hanyatlása által előidézett 
társadalmi és gazdasági hatásokat. A ma előterjesztett uniós kezdeményezés hosszú távú, a 2030-
ig tartó időszakra szóló célok megvalósítását szolgálja, de egy sor rövid távon, 2020-ig 
végrehajtandó intézkedést is tartalmaz. 2020 végéig a Bizottság át fogja tekinteni a végrehajtás 
terén elért előrehaladást, és szükség esetén további intézkedésekre tesz majd javaslatot. 
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