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Miért vegyünk részt az európai parlamenti választásokon? 

 
 

 
Az Európai Unió (EU) döntései befolyásolják mindennapi életünket. Az Unió számos fontos és 
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Hogyan tudjuk befolyásolni, alakítani  ezeket a döntéseket? 
Az Európai Parlamenten keresztül – amely az Ön és minden az Európai Unióban élő ember 
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Költségvetés és pénzügyek 
 

 
• Tudta-e, hogy az Európai Parlament kulcsszerepet játszott az euró létrehozásában? 
 

Az 1999-ben bevezetett eurót ma már 329 millió ember használja az EU 16 országában. A 
pénznem fontos világvaluta lett. Az egységes európai fizetőeszköz megkönnyíti a határokon 
átívelő üzleti tevékenységet. Azt is lehetővé teszi, hogy a fogyasztók úgy vásároljanak, hogy 
összehasonlítják a különböző országok árait, továbbá hogy valutaváltás nélkül utazhassanak. Az 
euróövezet adja a világ GDP-jének 16,5%-át és a világkereskedelem (beleértve a az EU-n belüli 
kereskedelmet is) több, mint 30%-át. 
 
 

• Tudta-e, hogy az Európai Parlament kulcsszerepet játszik annak eldöntésében, mire 
használják fel az EU mintegy 133 milliárd eurós éves költségvetését? 

 
Ennek 45%-a, azaz mintegy 60 milliárd euró, jelenleg a versenyképességet, a növekedést és a 
munkahelyteremtést, valamint a leggazdagabb és legszegényebb régiók közötti különbségek 
csökkentését segíti. Ezek a különbségek 2000 és 2006 között közel 1/6 résszel csökkentek. 

 
 
• Tudta-e, hogy az Európai Parlamentnek döntő szava van abban, hogyan használják fel az EU 

mintegy 7,5 milliárd eurós éves kutatási és fejlesztési költségvetését? 
 
Jelenleg például uniós kutatók dolgoznak azon, hogyan lehetne jobb módon védeni a mélyföldeket 
(és ezzel az otthonokat és megélhetési forrásokat) az elárasztásoktól. Az EU kutatási és 
fejlesztési költségvetése más olyan területekre is kiterjed, amelyek hatással vannak a mindennapi 
életre, mint például az egészségvédelem, élelmiszerbiztonság, közlekedés és szállítás, 
technológia, energia és a környezetvédelem. 

 
 
 

Pénzügyi válság és kilábalás 
 
 
• Tudta-e, hogy az EU gazdasági mentőcsomaggal segíti az életszínvonal védelmét? 

 
A jelenlegi pénzügyi válságban az európai állam- és kormányfők összehangolt döntést hoztak az 
európai gazdaság támogatásáról. Az Európai Parlament által jóváhagyott uniós válaszintézkedés 
egy 200 milliárd euró értékű átfogó gazdasági csomag. Ezen belül 14,4 milliárd euró közvetlenül az 
EU költségvetéséből származik. Külön célzott segítséget kapnak a kis- és középvállalkozások, 
amelyek az EU gazdaságának egyik legfontosabb pillérét jelentik. 

 
 

• Tudta-e, hogy az EU segíti azokat, akik nehéz gazdasági helyzetbe kerültek? 
 

Az Európai Parlament által jóváhagyott Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap évente 
500 millió euróig segítséget nyújthat a leépítés miatt elbocsátott munkavállalóknak új munkahely 
kereséséhez. 
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• Tudta-e, hogy az EU a pénzügyi válságban segíti a tagállamokat? 
 

Az EU úgy döntött, hogy 6,5 milliárd euró értékben (cca 190.000Ft/fő) segítséget nyújt 
Magyarországnak és 3,1 milliárd euró értékben Lettországnak. Ez a „közösségi támogatás” egy 
nemzetközi segélycsomag része, amelyben részt vesz a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a 
Világbank. Az EU további 50 milliárd eurót különített el arra az esetre, ha további segítségre lenne 
szükség. 
 
 

• Tudta-e, hogy 2007 és 2013 között az EU megközelítőleg 350 milliárd eurót fog költeni a 
gazdasági növekedés serkentésére és új munkahelyek teremtésére, különösen Európa 
szegényebb régióiban? 

 
Az EU, az Európai Parlament jóváhagyásával, több százezer projektet finanszíroz, hogy Európa 
minden részében javítva a foglalkoztatást és a versenyképességet, és az EU különböző részei 
között segítve a határokon átnyúló együttműködést, csökkentsék a különbséget az EU 
legszegényebb és leggazdagabb régiói között. 
 
 

• Tudta-e, hogy a magán megtakarítások az EU fellépésének köszönhetően nagyobb védelmet 
kapnak? 

 
Az Európai Parlament támogatja azokat a jogszabályokat, melyek a magánbetétek biztosításának 
felső határát európai bank csődje esetén 100 000 euróra emelik. A betétbiztosítás jelenlegi alsó 
határa (20 000 euró) 2009. június végére 50 000 euróra változik, 2010 végére pedig 100 000 euró 
lesz. Ezenkívül az ügyfelek krízishelyzetben gyorsabban juthatnak betétjeikhez. 
 
 
 

Klímaváltozás és környezetvédelem 
 

 
• Tudta-e, hogy az Európai Unió nagy lendületet adott a megújuló energiaforrások 

használatának? 
 
Az Európai Parlament közreműködésével olyan jogszabályok születtek, melyek tagállami szintű 
célokat határoznak meg a megújuló erőforrások használatára az áramtermelésben, az épületek 
fűtésében és hűtésében, és az üzemanyagokban. A cél annak biztosítása, hogy 2020-ra a 
megújuló energia tegye ki az EU teljes energiafogyasztásának legalább 20%-át. 

 
 

• Tudta-e, hogy az EU fellépésének köszönhetően az autók ma már biztonságosabbak és 
környezetbarátabbak? 

 
Az Európai Parlament számos olyan intézkedést hagyott jóvá, amelyek segítik a biztonságosabb 
vezetést és a környezetszennyezés csökkentését. 

 
 
• Tudta-e, hogy az EU segíti az erőműveket abban, hogy visszaszorítsák CO2-kibocsátásukat? 
 

Az Európai Parlamenttel közösen elfogadott jogszabályoknak köszönhetően az ipari 
létesítmények és az erőművek képesek lesznek új technológiát használni a széndioxid (CO2) 
tartós és biztonságos, föld alatti tárolására. Ez segíti az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásnak csökkentését. 
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• Tudta-e, hogy az EU megszigorította a potenciálisan veszélyes vegyi anyagok használatának 

szabályait Európában? 
 
Az Európai Parlamenttel közösen elfogadott, a vegyi anyagokról szóló új szabályozás 2007-ben 
lépett hatályba és mintegy 30 000 potenciálisan veszélyes anyag biztonságos használatát 
szabályozza. A jogszabály kötelezi az ipari szereplőket a vegyi anyagokról szóló adatok 
gyűjtésére és az anyagok biztonságosságának garantálására. A jogszabály REACH néven 
ismeretes, ami a „vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása” 
kifejezés angol nyelvű rövidítése. 
 
Az EU arra is ösztönzi az ipart, hogy a zacskók, poharak, élelmiszer-csomagolóanyagok, 
virágcserepek stb. gyártáshoz egyre több biológiailag lebomló műanyagtípust fejlesszenek ki. 

 
 

• Tudta-e, hogy az Európai Uniónak köszönhetően a tengeri élővilág nagyobb védelmet élvez a 
tartályhajókból származó szennyezéssel szemben? 

 
Az Európai Parlament támogatásával az egyhéjazatú tartályhajókat kitiltották az EU parti vizeiről 
és folyamatban van egy olyan szennyezésmegelőző projekt, amely segíti a tartályhajó-
tulajdonosokat az olaj- és vegyszerkiömlések megelőzésében és kezelésében. 
 
 

• Tudta-e, hogy az EU a közös halászati politika keretében intézkedéseket hoz az illegális 
halászati termékek forgalmazásának megakadályozására? 

 
A jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat világjelenség, és elsőrendű nemzetközi 
kérdéssé vált, mivel kimeríti a globális halállományt. Az Európai Parlament támogatásával 2008-
ban elfogadtak egy olyan javaslatot, amely a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan 
halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányul. 
 
 

• Tudta-e, hogy ma már Európában mindenütt szigorú szabályok szerint figyelik az 
üdülőhelyeken a fürdővizek minőségét, hogy a fürdés biztonságosabb legyen? 

 
Az Európai Parlament részvételével kidolgozott uniós szabályoknak köszönhetően rendszeresen 
mérik a bakteriális fertőzöttséget. Ha egy adott fürdőhelyen a víz nem felel meg a minőségi 
előírásoknak, akkor erről az ott üdülők gyorsan és egyszerűen a helyszínen tájékozódhatnak. 

 
 
• Tudta-e, hogy 2002 óta az EU 1,5 milliárd eurót költött arra, hogy segítse a természeti 

katasztrófa által sújtott tagállamokat? 
 

Az Európai Unió Szolidaritási Alapját az Európai Parlamenttel egyetértésben hozták létre, azzal a 
céllal, hogy természeti katasztrófák esetén segítse a katasztrófa sújtotta régiókat. Az Alapból 
eddig 26 különféle természeti csapás során nyújtottak támogatást: árvizek, erdőtüzek, földrengés, 
vulkánkitörés, vihar és aszály esetében. 

 
 

Belső piac 
 
• Tudta-e, hogy az Európai Parlament támogatásával létrehozott egységes piac megalakulása, 

1992 óta több pénz marad a zsebünkben? 
 
Az egységes piac évente mintegy 240 milliárd euróval növelte a jólétet az Unióban – azaz évente 
átlagosan egy embernek 518 euróval több jutott ahhoz képest, mintha nem lenne az egységes piac. 
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Ez annak eredménye, hogy a harmonizált szabályoknak és termékszabványoknak köszönhetően 
csökkent a bürokrácia és kevesebb lett a kereskedelmi akadály, ami felpörgette a versenyt, az 
innovációt és a külföldi befektetéseket. 
 
 

• Tudta-e, hogy 1992 és 2006 között az egységes piacnak köszönhetően 2,75 millió új 
munkahely létesült? 

 
Az Európai Parlament fontos szerepet játszott a ma ismert egységes piac megformálásában, hogy 
az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek szabadon mozoghassanak az EU-n belül. 

 
 
• Tudta-e, hogy az Európai Parlament kulcsszerepet játszott abban, hogy véget vessenek 

Európában az elszabadult roamingdíjaknak? 
 
A mobiltelefon külföldi használatakor fizetendő díj 60%-kal csökkent. 
 
 

• Tudta-e, hogy az EU egységes fogyasztói jogokat biztosít, így bárki bárhol nyugodtan 
vásárolhat az Európai Unióban? 

 
Az Európai Parlament segítségének köszönhetően az uniós szabályok ma már egész Európában 
kétéves garanciát biztosítanak a vásárolt termékekre. 

 
 

• Tudta-e, hogy az EU lehetővé tette, hogy választani lehessen a szolgáltatók között és így 
pénzt lehessen megtakarítani? 

  
Az Európai Parlament segített megszüntetni a gáz- és árammonopóliumokat, és igyekszik 
rászorítani az energiaszolgáltatókat, hogy környezetbarátabb és hatékonyabb módon 
működjenek. 
 
 

• Tudta-e, hogy az EU egyszerűsítette az vállalkozásalapítás és -fejlesztés feltételeit, és 
segítette új munkahelyek létrejöttét a szolgáltatási szektorban? 

 
Az Európai Parlament segítségével számos olyan pénzügyi, jogi és adminisztratív akadályt 
lebontottak, amelyek gátolták Európában a szabad mozgást, a szabad kereskedelmet és a 
versenyt. 

 
 

• Tudta-e, hogy az Európai Parlament közreműködésével speciális jogszabályok születtek a 
játékokra, villamos berendezésekre, gázkazánokra stb., hogy védjék az emberek és családok 
biztonságát és az emberek bizalommal vásárolhassanak – akár a piaci árusoknál, akár a 
boltokban, akár az interneten? 

 
Az uniós szabályok kötelezik a gyártókat és a forgalmazókat, hogy biztosítsák az általuk 
forgalmazott termékek biztonságosságát; a játékokra vonatkozó kritériumok különösen szigorúak. 
A tagállami hatóságok ellenőrzik ezen előírások betartását. Ha egy országban hibás terméket 
találnak, egy gyorsriasztási rendszeren keresztül ezt a terméket azonnal visszavonják az EU-ban 
az összes árusítóhelyről. 

 
 
• Tudta-e, hogy a kozmetikai termékek (mint például a rúzs, dezodor, szappan, fogkrém és 

sampon) előállításakor már 2004 óta nem használnak állatkísérleteket az EU-ban? Vagy azt, 
hogy az EU-n kívül állatkísérletekkel vizsgált összetevőket tartalmazó kozmetikai termékek 
nem értékesíthetők az EU piacán? 
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Az Európai Parlament támogatásával az EU betiltotta területén a kozmetikai termékekkel és 
összetevőkkel végzett állatkísérleteket, valamint az olyan termékek forgalmazását, amelyek 
összetevőit esetleg máshol állatkísérletekkel tesztelték. Nyugodt lehet a lelkiismeretünk; az uniós 
szabályoknak és az Európai Parlamentnek köszönhetően az EU-országokban nem kell állatoknak 
szenvedniük emberek esztétikai igényei miatt. 
 

 
• Tudta-e, hogy az EU védi a gyerekeket a túlzott reklámoktól? 
 

Az Európai Parlamenttel együtt nemrég elfogadott jogszabályok szigorú szabályokat vezetnek be 
a gyermekeknek szánt audiovizuális reklámokra, valamint a lekérhető audiovizuális 
médiaszolgáltatásokra és a burkolt reklámra is. Fizetett burkolt reklám minden gyermekeknek 
szánt programban szigorúan tilos. Fél óránál hosszabb gyermekprogramot csak 30 percenként 
egyszer szabad megszakítani televíziós reklámmal. 
 
Ezek a közös szabályok lehetővé tették a nézők számára más országok csatornáinak használatát, 
mert így egy adott ország nem tud a saját reklámtörvényére hivatkozva műsort letiltani. 

 
 

• Tudta-e, hogy az EU-nak köszönhetően ma már egész Európában egyetlen egységes 
segélyhívó telefonszám van? 

 
Az Európai Parlament a Bizottsággal együtt elérte, hogy 2009 januárjától az EU-ban bárhol a 112 
tárcsázásával lehet hívni a segélyszolgálatokat. 
 
 

Szállítás és közlekedés 
 

 
• Tudta-e, hogy nem lehetnek többé „rejtett” költségek a repülőjegyen, így az utas pontosan 

tudja, mennyit kell fizetnie? 
 
Az Európai Parlamenttel együtt elfogadott szabályozásnak köszönhetően most már úgy kell 
feltüntetni az árat, hogy első ránézésre látni lehessen a teljes összeget, amibe a jegy kerül. A 
viteldíjaknak tartalmazniuk kell a jegy alapárához hozzáadott összes adót, illetéket és díjat. 

 
 
• Tudta-e, hogy a légitársaságok már nem tagadhatják meg a fogyatékossággal élők 

szállítását? 
 

Az Európai Parlamenttel együtt alkotott jogszabályok erősítették a fogyatékossággal élők jogait a 
légi közlekedés tekintetében. Ezenkívül a repülőtereken ma már külön díj felszámítása nélkül 
biztosítani kell az akadálymentességet a fogyatékossággal élőknek. 
 
 

• Tudta-e, hogy az uniós feketelistának köszönhetően biztonságosabban repülhetünk? 
 

Az Európai Parlament közreműködésével elfogadott szabályozásnak köszönhetően a biztonsági 
előírásokat nem teljesítő légitársaságok felkerülnek egy uniós feketelistára, és kitiltják őket az EU-
ból. 
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Szociál-, foglalkoztatás- és oktatáspolitika 
 
 
• Tudta-e, hogy az EU több mint 10 milliárd eurót szán évente arra, hogy a munkavállalók 

javíthassák munkavállalási esélyeiket? 
 

Az Európai Parlamenttel egyetértésben létrehozott Európai Szociális Alapon keresztül az EU a 
tagállamokkal együtt olyan projekteket finanszíroz, amelyek javítják az európai munkavállalók és 
vállalatok felkészültséget napjaink kihívásaira. Ez kulcstényezője az EU növekedési és 
foglalkoztatási stratégiájának, melynek célja, hogy javítsa az életkörülményeket, bővítse a 
szaktudást, és jobb munkalehetőségeket teremtsen. 
 
 

• Tudta-e, hogy az Európai Parlament által is támogatott jogszabályok eredményeként az EU-
ban az ideiglenes munkavállalók ugyanolyan jogokkal rendelkeznek mint az állandó 
alkalmazottak, és javultak a munkafeltételeik? 

 
Az EU-ban az ideiglenes munkavállalók teszik ki a munkaerő 10%-át – ami több, mint 6 millió 
munkahelyet jelent. Az uniós jogszabályoknak köszönhetően ma már alapvetően az ideiglenes 
munkavállalókra is ugyanolyan munkavégzési és alkalmazási feltételeket vonatkoznak, mint 
állandó alkalmazású kollégáikra. A megállapodás biztosítja a munkáltatók által igényelt 
rugalmasságot, ugyanakkor lehetővé teszi a munkavállalók számára a munka és a magánélet 
kedvezőbb egyensúlyának elérését. 

 
 
• Tudta-e, hogy az EU gyermekszüléskor egyenlő jogokat ad mind az anyának, mind az 

apának? 
 

Az Európai Parlamenttel együtt elfogadott uniós szabályozás szerint ma már mindkét szülőt 
három hónapos szabadság illeti meg, és azt bármelyik szülő kiveheti. A szülői szabadság 
lejártakor a szülőnek joga van ugyanabba az állásba visszatérni, vagy pedig jogosult hasonló 
állásra. A munkáltatóknak be kell tartaniuk az összes európai ország által elfogadott minimum-
előírásokat. 

 
 

• Tudta-e, hogy az Európai Bizottság az Európai Parlament támogatásával létrehozta az 
EURES nevű internetes portált azzal a céllal, hogy segítse az álláskeresést 31 európai 
országban, és hogy a munkavállalók minden fontos információt megszerezhessenek a külföldi 
munkavállalással kapcsolatban? 

 
Az EURES (Európai Fogalakoztatási Szolgálat) egy olyan hálózat, amely segíti az álláskeresést 
egész Európában – mind a különböző EU-országokban, mind Norvégiában, Izlandon, 
Liechtensteinben és Svájcban. 
Az EURES nem csak egy nagy álláskereső adatbázis, hanem tanácsot és információt is nyújt az 
európai életkörülményekről és munkafeltételekről; társadalombiztosítási kérdéseket, megélhetési 
költségeket, a helyi egészségügyi és oktatási rendszereket, a szakképesítések elismerését 
illetően és még sok más ügyben. Az EURES ezenkívül hasznos a külföldi munkaerőt alkalmazni 
kívánó munkáltatók számára is. A portál nagyon felhasználóbarát, köszönhetően a 700 
tanácsadóból álló hálózatának, akik töviről hegyire ismerik a nemzetközi munkaerő-toborzás 
kérdéseit, és így tanácsokkal tudják ellátni mind a munkakeresőket, mind a munkáltatókat. 
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• Tudta-e, hogy az EU támogatja, hogy minden európai részt vehessen az egész életen át tartó 

tanulásban és a kulturális cserékben? 
 
A 2007 és 2013 közötti időszakban az EU, az Európai Parlament jóváhagyásával, több mint 
8 milliárd eurót költ arra, hogy az európaiak lehetőséget kapjanak nemzetközi 
tapasztalatszerzésre az egész életen át tartó tanulás programjai keretében. Az ilyen uniós 
programok közé tartozik az Erasmus, a Comenius, a Leonardo da Vinci és a Gruntvig, valamint a 
„Fiatalok lendületben” és az „Európa a polgárokért” program, továbbá a Kultúra program. 

 
 
• Tudta-e, hogy az Európai Parlament egyetértésével felállított ERASMUS-rendszer mintegy 

1,2 millió diáknak adott lehetőséget, hogy egy másik uniós országban tanuljon? 
 
Az ERASMUS program ösztöndíjat ad a diákoknak, és a külföldön elvégzett évfolyam beleszámít 
a diplomába. Hasonló rendszerek segítik a szakmunkásképzést és a kutatást is (Leonardo da 
Vinci, illetve Marie Curie). 
 
 

• Tudta-e, hogy az EU támogatja, hogy egész Európában internetes kapcsolat épüljön ki az 
iskolák között? 

 
2005 óta a Comenius program részeként Európában több, mint 35 000 iskola csatlakozott az 
eTwinning mozgalomhoz. Ez lehetővé teszi az iskoláknak, hogy díjmentesen partnereket 
találjanak közös internetalapú iskolai projektekhez. A diákok és tanárok lelkesedéssel fogadták ezt 
a kezdeményezést, amelyet az Európai Parlament támogat. 
 
 

• Tudta-e, hogy az uniós programok minden évben több tízezer fiatal számára teszik lehetővé, 
hogy Európában dolgozzanak és utazzanak? 

 
Eddig 1,5 millió fiatal vette igénybe az EU nekik szóló mobilitási programjait; csak 2007-ben 
40 000-nél többen vettek részt ifjúsági csereprogramokban és majdnem ötezren az európai 
önkéntes szolgálatban. Az Európai Parlament feltétlenül támogatja ezeket a csereprogramokat. 
 
 

• Tudta-e, hogy az EU támogatja az európai városok és faluk közötti csereprogramokat? 
 
Csak 2008-ban az Európai Parlament által is támogatott „Európa a polgárokért” program mintegy 
1 millió embert mozgatott meg kulturális csereprogramokban szerte Európában, 1200 
testvérvárosi kapcsolat létesítettek, és 4000 várostól érkeztek kezdeményezések. 

 
 

Élelmiszerbiztonság és mezőgazdaság 
 
 
• Tudta-e, hogy a közös agrárpolitika ma már nem csak a gazdálkodók által előállított 

élelmiszerek mennyiségére koncentrál, hanem a minőségére is, továbbá arra is, hogy 
elősegítse vidéken a munkahelyteremtést és a fenntartható fejlődést? 

 
Az Európai Parlament tevékenyen részt vett a közös agrárpolitika megreformálásában. A korábbi 
reformoknak köszönhetően az EU már nem csak élelmiszerhegyeket állít elő, hanem hosszú távú 
stratégiája van a vidék fenntartható fejlődésére. 
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• Tudta-e, hogy a közös agrárpolitika sokkal több, mint a gazdálkodók szubvencionálása? És 
hogy az EU legutóbb számos olyan intézkedést tett, amelyek közvetlenül a fogyasztók javát 
szolgálják? 

 
Az Európai Parlament segítette az iskolai gyümölcs- és zöldségprogram létrehozását, amely 
finanszírozza gyümölcsök és zöldségek forgalmazását az európai iskolákban. Az Európai 
Parlament támogatta az iskolai tejprogramot is, amely tej, sajt, joghurt és más tápláló tejtermékek 
iskolások számára történő forgalmazására irányul. 

 
 
• Tudta-e, hogy élelmiszereink még sohasem voltak ennyire biztonságosak? 
 

Az Európai Parlament közreműködött abban, hogy számos olyan intézkedést fogadjanak el, 
amelyek biztosítják, hogy az élelmiszer egész Európában biztonságosan fogyasztható legyen, és 
ösztönzik az egészséges táplálkozást. Ezek az intézkedések lefedik a teljes élelmiszer-ellátási 
láncot „a földtől az asztalig”, szabványokat hoznak létre, és biztosítják az állategészség és az 
állatok kíméletének, a növények és termények, valamint az importált élelmiszerek figyelemmel 
kísérését. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság mindezt független szaktanácsadással 
támogatja. 

Az EU szigorú szabályokat állapított meg a biogazdálkodásra, és felszámolta azt a gyakorlatot, 
hogy az „egészséges” élelmiszerek vagy fogyókúrás élelmiszerek gyártói pontatlan és alá nem 
támasztott információkkal reklámozzák a termékeiket. Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó 
uniós jogszabályok célja, hogy a fogyasztók megkapják mindazokat az információkat, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy vásárláskor tájékozottan tudjanak dönteni. 

 
• Tudta-e, hogy uniós alapokból finanszíroznak olyan kutatásokat is, melyek célja, hogy tiszta 

energiát nyerjenek hulladékból? 
 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának visszaszorítására meghatározott, az Európai 
Parlament által is támogatott cél (azaz 2020-ra 20%-os csökkenés elérése) érdekében a kutatók 
új utakat keresnek arra, hogyan lehet környezetbarát megújuló energiaforrásként mezőgazdasági 
hulladékot (mint például szalma, tarló és trágya) felhasználni. 
 
 

Jogérvényesülés, szabadság, és biztonság 
 
• Tudta-e, hogy ma már mennyivel könnyebb utazni a határok nélküli Európában? 
 

Az Európai Parlament támogatta a schengeni övezet kiterjesztését. A belső határellenőrzés 
nélküli terület mára már 22 EU-tagállamra terjed ki (azaz Ciprus, Románia, Bulgária, Írország és 
az Egyesült Királyság kivételével az összesre – ez utóbbi kettő saját elhatározásából maradt ki), 
valamint három társult államra (Norvégia, Izland és Svájc). 

 
 
• Tudta-e, hogy az Európai Parlament támogatja a bűnözés elleni küzdelmet, például az 

Európába drogokat vagy illegális bevándorlókat csempésző bűnszövetkezetek felszámolását? 
 

Az uniós alapokból finanszírozhatók a tagállamok által végrehajtott olyan akciók és a tagállamok 
közötti olyan együttműködés, valamint nyomonkövető rendszerek is (hajók, repülőgépek és 
műholdak), melyek célja az ilyen bűnözés elleni küzdelem. 
 
Az Európai Parlament fontos szerepet játszik az EU területére történő belépés szabályainak 
meghatározásában, biztosítva egyfelől az egyszerű határátlépést, másfelől megőrizve a 
biztonságot. 
 



 10

 
• Tudta-e, hogy az Európai Parlament fontos szerepet játszott abban, hogy meghatározzák 

annak a politikának a legfontosabb alapelveit, amely alapján hatékonyan, de jogaik 
megőrzése mellett, vissza lehet fordítani az illegális bevándorlókat? Vagy azt, hogy az 
Európai Parlament is kiállt amellett, hogy hozzanak létre legális csatornákat a bevándorlók 
uniós beléptetésére? 

 
Az Európai Parlament jóváhagyta az illegális bevándorlás elleni küzdelmet szolgáló tagállami 
együttműködésre vonatkozó szabályokat. 2006-ban például becslések szerint 500 000 illegális 
bevándorlót fogtak el az EU-ban, akiknek 40%-át sikerült visszaküldeni a származási országukba. 
 

 
• Tudta-e, hogy az Európai Parlament támogatja a terrorizmus elleni küzdelmet és a biztonság 

javítását szolgáló intézkedéseket? 
 

Az Európai Parlament által támogatott kezdeményezések lehetővé tették a tagállami rendőrségek 
és bíróságok számára erőik egyesítését, hogy hatékonyabban működjenek együtt európai szinten, 
az EUROPOL-on, illetve az EUROJUST-on keresztül. Ez konkrét eredményeket hozott számos, 
határon átnyúló bűnügyben. A Koala művelet során például az Europol és az Eurojust együttes 
erővel számoltak fel egy pedofilhálózatot, amelynek szerte a világon összesen 2500 bűnöző volt a 
tagja. 

 
Az Unió hatékony, terrorizmus elleni mechanizmusának köszönhetően 2006-ban mintegy 
600 terrortámadás hiúsult meg 11 EU-tagállamban. A tagállamok jelentősen javították 
koordinációjukat a terrorizmus elleni harcban, részben az Europol és az Eurojust által biztosított 
„együttműködési fórumok” révén. 
 
 

• Tudta-e, hogy az Európai Parlament társjogalkotóként részt vett azoknak az intézkedéseknek 
a meghozatalában, amelyek célja a terrorista cselekmények és más bűncselekmények 
felfedése és megakadályozása? 

 
Az Európai Parlament elfogadott egy irányelvet, amely előírja a távközlési társaságoknak, hogy 
egyes hívásadatokat (a telefonos és internetes kommunikáció forrása, célpontja és helye) 24 
hónapig megőrizzenek. Ez része a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem segítését 
célzó stratégiának. A törvény meghatároz adatvédelmi szabványokat is. 

 
 
• Tudta-e, hogy a határokon átnyúló kereskedelem tekintetében az Európai Parlament fontos 

szerepet játszott abban, hogy a fogyasztók nagyobb bizalommal vásárolhassanak, biztosítva, 
hogy a fogyasztók saját országukban élhessenek jogorvoslattal, és hogy a saját tagállamuk 
joga védje őket? 

 
Az Európai Parlament társjogalkotóként részt vett annak biztosításában, hogy a fogyasztók a 
szerződésekkel kapcsolatos jogvitákban védve legyenek, mind a jogorvoslati lehetőségeket, mind 
a törvény általi védelmet illetően. 

 
 
• Tudta-e, hogy az Európai Parlament segíti határokon átnyúló családjogi viták rendezését, 

például gyermekelhelyezési vagy válási ügyekben? 
 

Az Európai Parlament segítette azoknak az uniós jogszabályoknak az elfogadását, amelyek 
biztosítják a családjogi döntések tagállamok közötti kölcsönös elismerését és arra bátorítják a 
feleket, hogy családi közvetítőt vegyenek igénybe. 
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Bővítés 
 
• Tudta-e, hogy az Európai Parlamentnek döntő szava van annak meghatározásában, hogy ki 

csatlakozhat az Európai Unióhoz? 
 

Az EU-tagállamok csak az Európai Parlamenttel egyetértésben dönthetnek új tagállamok 
csatlakozásáról. Jelenleg tagjelölt országok Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 
és Törökország, míg Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró és Szerbia potenciális jelöltek. 
Az Európai Parlament értékeli ezen országok fejlődését, és döntő szava van abban, hogy ezek az 
országok az EU tagjai lehetnek-e. 

 
 

• Tudta-e, hogy az EU bővítésének köszönhetően Európa biztonságosabb lett? 
 

A legutóbbi bővítések esetében például az EU támogatása és iránymutatása segítette a korábbi 
kommunista rendszereket, hogy politikailag stabil, markánsan növekvő gazdaságú, demokratikus 
szomszédokká váljanak. 

 
 
• Tudta-e, hogy a 2004-ben és 2007-ben csatlakozott 12 új tagállam vonzó új piacokat jelent a 

régi tagállamok vállalatainak, egyedi lehetőséget nyújtva nekik a külföldi befektetésekre? 
 

A két egymást követő bővítés nyomán több mint 100 millió új fogyasztóval bővült a belső piac. 
2007-ben a régi tagállamokban lévő vállalatok teljes exportjuk 7,5%-át irányították az új 
tagállamokba, szemben az 1999-es 4,7%-kal. A régi és új tagállamok közötti kereskedelem 
kevesebb mint 10 év alatt majdnem megháromszorozódott (az 1999. évi 175 milliárd euróról 
2007-re közel 500 milliárd euróra nőtt). 

 
• Tudta-e, hogy az új tagállamokból érkező munkavállalók nemhogy veszélyeztették volna a 

régi államok munkaerőpiacait az állások elvételével, ahogy ezt a félelmet gyakran 
megfogalmazták, hanem valójában felpezsdítették azt? 

 
Az új tagállamokból jövő munkavállalók segítették kielégíteni az extra munkaerő-keresletet a régi 
tagállamokban, és ezáltal jelentősen hozzájárultak a gazdasági növekedéshez. 
 
2004 óta például az Egyesült Királyságban félmillió munkahelyet töltöttek be az új tagállamokból 
érkező munkavállalók. Ez más tagországokat is arra ösztönzött, hogy megnyissák 
munkaerőpiacukat. 
 
 

• Tudta-e, hogy az új kereskedelmi lehetőségek, a több külföldi befektetés és az új 
modernizációs kezdeményezések a 2004-es bővítés óta jelentősen javították az új tagállamok 
gazdaságának általános teljesítményét? 

 
Az öt évvel ezelőtti csatlakozás óta az új tagállamokban az átlagos GDP-növekedés 3,4%-ról 
5,6%-ra változott, a kereskedelem pedig 16,2%-kal bővült. Az átlagfizetések az összes új 
tagállamban nőttek, és egyre többen dolgoznak a szolgáltatási szektorban és a 
csúcstechnológiájú iparágakban. 
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Az EU szerepe a világban 

 

• Tudta-e, hogy az EU nyújtja a világon a legtöbb fejlesztési segélyt? 

 
Arra törekedve, hogy a következő Európai Parlament mandátuma alatt megvalósuljanak a 
millenniumi fejlesztési célok, az EU (az Európai Bizottság és az egyes tagállamok hozzájárulásai) 
nyújtja a világon a segélyek 60%-át – azaz mindent egybevetve mintegy 49 milliárd eurót (2008). 
Az EU abban is vezető szerepet játszik, hogy a segélyek hatékonyabbak legyenek, a fejlesztési 
célok pedig összhangban legyenek más uniós szakpolitikákkal, mint például a 
kereskedelempolitikával, a környezetvédelemmel, az agrárpolitikával stb. Az Európai Parlament 
továbbra is tevékenyen részt vesz ebben, a 2005-ben az EU-intézmények és a tagállamok között 
kötött „Európai konszenzus a fejlesztési politikáról” megállapodás keretében. 
 
 

• Tudta-e, hogy amellett, hogy az EU segíti a saját tagállamait a pénzügyi válság kezelésében, 
az áprilisi G20 csúcstalálkozó után elsőként tett lépést, hogy segítse a fejlődő országokat a 
gazdasági visszaesés hatásainak enyhítésében? 

 
Az EU intézkedéscsomagot fogadott el, melynek lényege, hogy több pénzt fordítsanak a 
fejlesztésre, hogy átszervezéssel prioritást kapjanak a legsérülékenyebb országok, és hogy a 
jelenlegi segélyeket hatékonyabban használják fel. A Bizottság 3 milliárd eurót ad szociális 
kiadásokra. További 500 millió euró áll rendelkezésre vésztartalékként. A 27 tagállam és a 
Bizottság együtt sokkal hatékonyabban tud cselekedni annak érdekében, hogy a segélyek minden 
egyes eurója jól hasznosuljon, és hogy ez mintaként szolgáljon a világ többi része számára is. 

Az év elején az Európai Bizottság megkötött egy megállapodást, amely keretében 1 milliárd eurós 
élelmiszersegélyt juttat a világ 20 legkiszolgáltatottabb országának. Az Európai Parlament 
költségvetési hatáskörében jóváhagyta ezt a csomagot. Az EU további 2,7 milliárd eurós 
megállapodást írt alá az afrikai, karibi és csendes-óceáni országokkal (AKCS) az 
egészségvédelem, oktatás és klímaváltozás terén. Ez része annak az erős partnerkapcsolatnak, 
amelyet az EU ezekkel az országokkal már több mint öt évtizede fenntart. 

 
 

• Tudta-e, hogy az Európai Parlament támogatásával az EU az egész világon segíti a 
demokrácia és a felelősségteljes kormányzás erősödését? 

 
Az európai képviselők minden évben küldöttségeket küldenek szerte a világba a választások 
megfigyelésére olyan országokban, ahol még nem alakult ki, vagy veszélyben van a stabil 
demokrácia. Az Európai Parlamentnek köszönhetően az EU-nak külön költségvetése van a 
demokrácia fejlődésének és az emberi jogok érvényesülésének elősegítésére, amely például 
felhasználható a helyi civil szervezetek munkájának támogatására is. Létezik ezenkívül számos 
parlamenti közös csoport és testület is, mint például az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés. 

 
 

• Tudta-e, hogy az Európai Unió nyújtja a legtöbb humanitárius segélyt a világon? 
 

Az Európai Bizottság gyorssegélyekkel enyhíti az EU-n kívüli természeti és ember okozta 
katasztrófák legvédtelenebb áldozatainak sorsát. A válságövezetekben tevékenykedő 
segélyszervezetekkel együttműködve az EU finanszíroz olyan segélyeket, melyeket közvetlenül a 
bajban lévő emberek kapnak, függetlenül nemzetiségüktől, vallásuktól, nemüktől vagy etnikai 
hovatartozásuktól. Ennek célja az emberi életek megmentése és a szenvedések enyhítése, a 
semlegesség, pártatlanság és függetlenség elve alapján.  
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Az Európai Parlamentnek fontos szerepe van az uniós humanitárius tevékenységhez szükséges 
pénzeszközök biztosításában és a pénz felhasználásának ellenőrzésében. 

 
 

• Tudta-e, hogy az EU élen jár a női szegénység elleni küzdelemben? 
 
Az EU tevékenysége főleg arra irányul, hogy csökkentse az analfabetizmust a felnőtt nők körében, 
visszaszorítsa a nemek közötti egyenlőtlenségeket és javítsa a nők helyzetét a konfliktusos 
térségekben. Az Európai Parlament folyamatosan szorgalmazza, hogy a nők nagyobb szerepet 
kapjanak a fejlesztési munkában, lásd például „A nemek közötti esélyegyenlőség általános 
érvényesítéséről az EU külső kapcsolataiban és a béke megszilárdítása terén” című jelentést. 

 
 

• Tudta-e, hogy az EU elősegíti, hogy a fejlődő országokban az emberek tiszta ivóvízhez 
jussanak? 
 

Az EU azért indította el a vízgazdálkodási kezdeményezést (EUWI), hogy segítse a fejlődő 
országokban a lakosság ivóvízzel való ellátásának, a higiéniai helyzetnek és a vízgazdálkodásnak 
a javítását. 2009 márciusában az Európai Parlament megszavazott egy állásfoglalást, amelyben a 
vizet olyan közérdekű erőforrásnak nyilvánította, amelyet közhatalmi ellenőrzés alá kell vonni. A 
Parlament igyekszik azt is elérni, hogy az ivóvízhez való hozzájutás alapvető és egyetemes jog 
legyen. 

 
 

• Tudta-e, hogy az Európai Parlament támogatásával az EU segíti a Palesztin Hatóságot, hogy 
az javítson a palesztinok életén, és munkálkodjon az Izraellel történő békekötésen? 

 
Az EU 500 millió eurót különített el a kormányzás, a társadalmi fejlődés, a vállalkozásfejlesztés és 
az infrastruktúra területén megvalósítandó reformok, valamint a palesztin menekültek 
támogatásának finanszírozására. Az Európai Parlament tevékenyen segít ezeken a területeken, és 
rendszeresen tárgyal a palesztin és az izraeli parlament képviselőivel. 

 
 

• Tudta-e, hogy az EU segíti Irak újjáépítését? 
 

A Bizottság 2003 óta támogatja az iraki újjáépítést. A cél az irakiak segítése, hogy a háború után 
fel tudják építeni a saját életüket. 2008-ban az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, 
amely azt szorgalmazta, hogy az EU vállaljon nagyobb szerepet Irakban, és hogy szülessenek 
olyan intézkedések, amelyek segítik az iraki menekülteket. 
 

• Tudta-e, hogy az EU részt vesz a grúziai helyzet stabilizálásában? 
 

A Bizottság 500 millió eurós segélycsomagot fogadott el, amelyből 61 millió euró az orosz-grúz 
konfliktus során elmenekült emberek megsegítésére szolgál. Az Európai Parlament, amely a 
Tanáccsal közösen gyakorolja a költségvetési hatáskört, elfogadta ezt a csomagot, és felügyeli a 
felhasználását. 

 
 

• Tudta-e, hogy az EU védi vállalkozásokat a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól? 
 

Az Európa Unió a dömping és szubvencionálás elleni szabályokkal és védintézkedésekkel védi a 
szabad kereskedelmet. Ez lehetővé teszi az EU számára, hogy megvédje saját termelőit és 
gyártóit a tisztességtelen módon alakított vagy államilag támogatott importtól és a kereskedelmi 
folyamatok drasztikus megváltozásától, ha ezek károsak az EU gazdaságára. Az Európai 
Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságán keresztül tevékenyen részt vesz az EU 
kereskedelempolitikájának alakításában. 
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