MEASZ - ÖSSZEFOGÁS A DEMOKRÁCIÁÉRT
Központ: 1081 Budapest, Népszínház u. 27. I. 6.
Tel: 06/20/597-1640
Postafiók: 1701 Budapest, Pf. 244.
www.antifasiszta.hu Email: measzmail@gmail.com Alapítva: 1945.
Az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége (FIR) tagja.

2018.
október 8.

MEASZ HÍRLEVÉL

1.

Mit köszönhetünk az EU-nak?
(A MEASZ segédanyaga a megfontolt választásokhoz)
Az alábbiakban olvasható adatok az EU hivatalos statisztikai adatai. A
pénzügyi adatok a könnyebb megérthetőség érdekében 315 Ft/EUR
árfolyam figyelembevételével lettek megadva. (Budapest, 2018. október 6.)
Gazdaság, szociális juttatások, egészségügy
 Az EU a Föld lakosságának 7%-át alkotja, viszont a világgazdaságban 24% a
részesedése.
 Az EU költségvetése 2014-20 között 342.400 milliárd Ft, amely az összesített EU
GDP-nek kevesebb, mint 1%-a.
 Az EU a világ legnagyobb kereskedelmi egysége, amelynek összes exportja éves
szinten eléri az 1.827 milliárd Ft-ot. Ez a világ exportjának több mint egyharmada,
Kína exportjának több mint két és félszerese, az USA-énak pedig több mint
háromszorosa.
 Az EU a világ legnagyobb iparcikk és szolgáltatás exportőre, és több mint 100 ország
exportjának legnagyobb felvevőpiaca. Az EU több mezőgazdasági terméket importál
fejlődő országokból, mint az USA, Kanada és Japán együttvéve.
 Az EU bonyolítja le a világkereskedelem egyötöd részét.
 2016-ban az EU nem uniós országokba irányuló exporttevékenysége több mint 31
millió munkahelyet támogatott az EU-ban.
 80 ország számára az EU az első számú kereskedelmi partner.
 Az EU világszinten a külföldi befektetések első számú forrása és célterülete.
 2014-ben beindult az Európai Beruházási Terv, amelynek keretében 2022-ig 200.000
milliárd (!) Ft áll rendelkezésre az alábbi infrastrukturális beruházásokra:
o nagy sebességű adatátviteli hálózatok kiépítése (beleértve a nehezen
megközelíthető – hegyi, vidéki – helyszíneket),
o közlekedési infrastruktúrák fejlesztése (ennek keretében pld. 2014-16 között 687
km európai vasúti fővonal épült, illetve lett felújítva).
o oktatás, szakmai gyakorlat biztosítása (2014-16 között 4,2 millióan vették
igénybe),
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o kutatás (2014-16 között 29.000 kutató számára biztosítottak modern kutatási
eszközöket),
o innováció elősegítése,
o megújuló energiaforrások felhasználása,
o kis- és induló vállalkozásokat érintő beruházások támogatása (2014-16 között
196.000 vállalkozás részesült tanácsadásban és 10.900 anyagi támogatásban új
termékek előállítása céljából),
o mezőgazdaság modernizálása,
o új munkahelyek teremtése (2014-16 között 4,2 millió új munkahely létesült EU
támogatással),
o szociális felzárkóztatási program (2014-16 között 1,2 millióan részesültek
belőle),
A Bizottság 2015-ben cselekvési tervet készített az európai teljes körű digitális
egységes piac megteremtésére, ami az EU gazdaságában éves szinten további 130.000
milliárd Ft növekedés eredményez 3,8 millió új munkahely létrehozása mellett.
Az EU 2015-ben egy 38.000 milliárd Ft-os programot indított a digitális infrastruktúrák
fejlesztésére, amelynek eredményeképpen 2020-ig ingyenes wifi-elérést kíván kiépíteni
az EU városainak, falvainak parkjaiban, terein, könyvtáraiban, középületeiben, vasút-és
buszállomásain.
Az EU költségvetése 2017-ben 50.000 milliárd Ft volt, amelynek 94 %-a az EU
tagországokban működő vállalkozások, szervezetek, városok és régiók javát szolgálták.
Az EU adminisztrációs költségei 6 %-ot tettek ki.
Az új tagállamokban az összes közberuházás több, mint 40%-a uniós forrásokból
származik.
Az elmúlt 20 évben az EU-ban az egy főre jutó átlagos GDP majdnem
megkétszereződött. A legszegényebb tagok némelyikében az emelkedés több mint
tízszeres volt.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter: „Lengyelország számára gyökeres
változást hozott, amikor 2004-ben belépett az EU-ba. Azzal, hogy a hazai
jogszabályainkat összehangoltuk az uniós szabályokkal, hatalmas gazdasági és
társadalmi-politikai előnyökre tettünk szert: 2004 és 2012 között az ország GDPje összesítve 46,3 százalékkal emelkedett.” (Megjegyzés: ebben benne volt 4 év a
gazdasági világválságból 2008 – 2012 között)

 2013 januárja és 2016 szeptembere között az EU-ban új 10 millió munkahely létesült,
így az EU foglalkoztatási rátája elérte a 69,7%-ot, minden idők legmagasabb értékét, a
munkanélküliek száma 8,2 %-ra csökkent.
 Az EU a világ legnagyobb segély-adományozója: az összes humanitárius segélyek
56%-át biztosítja 23.000 milliárd Ft értékben (élelmiszerek, szükséglakások,
katasztrófa elhárítás, egészségügy stb. 120 millió ember számára 80 országban).
 Az € a dollár után a világ második legfontosabb tartalékvalutája: a központi bankok
világszerte közel 1,5 milliárd €-t tartalékolnak.
 Az EU egységesen minimálisan 2 évre emelte a fogyasztói termékek (pld. valamennyi
elektronikai eszköz) szavatossági időszakát.
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 2005 óta a külföldi telefonhívások költsége 73%-kal csökkent, a barangolási díj pedig
megszűnt.
 6,5 millió európai dolgozik egy másik uniós tagállamban.
 Az EU élen jár a piaci jövedelemegyenlőtlenségek felszámolásában. Ennek indexe pld.
Észtországban 22%, Írországban 43%, viszont az USA-ban csak 18%, Japánban pedig
15%.
 Az EU polgárai a világátlaghoz (71,4 év) képest átlagosan nyolc évvel (79,6 év) tovább
élnek.
 Minden EU munkavállaló évi négy hét fizetett szabadságra jogosult. Kanadában és
Japánban ez kezdetben 10 nap, az USA-ban pedig nincs jogszabályban meghatározott
minimális fizetett szabadság.
 Valamennyi nő az EU-ban minimálisan 14 hét szülési szabadságra jogosult.
Kutatás – fejlesztés-oktatás
 Az EU célul tűzte ki, hogy GDP-jének 3 %-át kutatási célokra költi. Ennek
megfelelően 1984 óta 63.000 milliárd Ft-ot költött kutatás-fejlesztési célokra.
 A világon a kutatásra fordított összkiadás egynegyedét, a szabadalmi bejelentéseknek
pedig az egyharmadát az EU adja.
 Az EU a világ vezető segélyforrása: 2015-ben az összes fejlesztési támogatás több,
mint felét biztosította.
 A Nobel díjak többségét eddig az EU országokból származó tudósok kapták.
 A Horizont 2020 (nyolcadik kutatási és technológiafejlesztési keretprogram) a
legnagyobb multinacionális kutatási program a világon. 2014-től 2020-ig 25.200
milliárd Ft-ot költenek olyan kutatási területekre, mint pld. egészségügy,
mezőgazdaság, információs és kommunikációs technológia, energia, közlekedés stb.
 1987-óta az ERASMUS programban (külföldi tanulás, szakmai tapasztalatcsere) 9
millió fiatal vett részt.
 Az ERASMUS+ program keretében 2014-20 között az EU 68.000 milliárd Ft-ot költ 4
millió fiatalnak a programba való bevonására, illetve 125.000 oktatási intézmény
modernizálására
 A világon az EU-ban a legmagasabb a kisgyermekkori nevelés aránya: a négyéves
gyerekek 94,3 %-át íratják be iskola-előkészítő óvodákba, intézményekbe.
Ökológia
 Az EU városaiban a legalacsonyabb a légszennyezés szintje az egész világon.
 A hulladék újrafeldolgozása 2004-es 30%-ról 2014-re 43 %-ra emelkedett.
 1990 és 2015 között az EU 22%-kal csökkentette a széndioxid kibocsátást, miközben
gazdasága 50 %-kal bővült.
 Az EU-ban az egy főre jutó megújuló energiaforrásból előállított energia meghaladja a
világ átlagának háromszorosát.
 3,5 millió ember számára biztosítottak javított minőségű ivóvízellátást.
 Az EU árvízvédelmi létesítmények létrehozását támogatta 4,6 millió lakos számára.
 Az EU klíma- és energiacéljai 2030-ig:
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o az üvegházhatású gázok kibocsátásának 40 %-os csökkentése,
o a megújuló energiaforrások (szél, napenergia és bioüzemanyagok – eddig
148.000 háztartás részesült EU támogatásban) részarányának felemelése 27%-ra,
o az energiafelhasználás 27%-os csökkentése
Kultúra
 Az EU biztosítja tagállamainak nyelvi és kulturális sokféleségét is. Példa erre a
nyelvhasználat: az EU-ban 24 egymással teljes egyenjogúságot élvező hivatalos nyelv
van, amire az európai történelemben nem volt példa. (Megjegyzés: bár az új
jogszabályok keletkezési nyelve angol, elkészülte után kötelező minden nyelvre
lefordítani. Valamennyi EU-s polgár jogosult anyanyelvén panaszt tenni az EU
hatóságainál, és a választ is anyanyelvén kell megkapnia.)
 Az EU-ban 453 UNESCO világörökségi helyszín van, amely közel fele a világon
található helyszíneknek.
 Az EU kulturális sokszínűségének köszönhetően a világ első számú turisztikai
célpontjává vált.
 A világ 10 leglátogatottabb múzeumából 6 az EU-ban található.
 Az EU digitális kulturális platformján az Europeana-n 54 millió műtárgy látható 3700
európai kulturális intézményből.
 Az EU-ban 27.000 Natura 2000 természetvédelmi terület található, amely az összterület
18%-an, illetve tavak és tengerek 6%-a.
 Az EU 2014-2020 között a kohéziós alapból 1890 milliárd Ft-ot biztosít kulturális
célokra.
 2018-20 között az EU Horizon 2020 program keretében 31,5 milliárd Ft áll
rendelkezésre kutatási célokra a kulturális intézmények számára.
Politika
 Az EU tagországok írott történelmének leghosszabb békés időszaka, amely 1945-től
napjainkig tart, az EU létrejöttéhez fűződik. Ezért tüntették ki az EU-t 2012-ben Nobelbékedíjjal.
 Az EU járul hozzá a legnagyobb kontingenssel az ENSZ békefenntartó misszióihoz.
 Az EU a demokráciák legnagyobb uniója a világon. 1957-ben a jelenlegi uniós
tagállamok közül 12-ben volt demokrácia, ma már mind a 28-ban.
Ang Szan Szu Csi burmai politikus, Nobel békedíjas: „Ma sok olyan ország van
az EU-ban, amelyek 1988-ban, amikor mi elindítottuk a demokráciáért folytatott
küzdelmünket, még nem élvezhették a demokratikus társadalmak gyümölcseit.
Ők azonban túlnőttek rajtunk és előrehaladtak, mi pedig lemaradtunk.”
 A világon a tíz legnagyobb választói részvétellel rendelkező ország közül hat uniós
tagállam.
 A 2015. november 13-i párizsi merényleteket követően Franciaország kölcsönös
segítségnyújtást kért a tagállamoktól a terrorista veszély elleni küzdelemhez. Kevesebb,
mint 2 héten belül valamennyi tagállam vállalta, hogy katonai segítséget nyújt az EU
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európai biztonsági és védelmi misszióihoz, illetve a Szíriában és Irakban az ISIS elleni
küzdelemhez.
 Az EU tagállamok a világ összes szabad országának egyharmadát teszik ki.
 Nemek közötti egyenlőség:
o 1957: egyenlő munkáért egyenlő bér alapelvét a Római Szerződésben
rögzítették. Azóta a nemek közötti bérkülönbség 16 %-ra csökkent.
o Ma már több nő szerez diplomát az európai egyetemeken, mint férfi.
 A személyes szabadság indexe világszinten az európai nők körében a legmagasabb.

2.
Meghívó Hanti Vilmos, a MEASZ és a FIR elnöke 3. fotókiállítására, amelyet a MÚOSZ
honlapján is olvashatunk:
https://muosz.hu/hirek/muosz-kozelet/2018/09/25/az-elet-szep/

5

