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Konferencia Európa jövőjéről 

Jelentés: 1. vitacsoport, 2. ülésszak 

 

1. európai polgári vitacsoport: „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 

foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

2. ülésszak, 2021. november 5-7., online 

Az európai polgári vitacsoportokat az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az Európai Bizottság 

szervezi az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében. 

Ezt a dokumentumot a tanácsadó csoport készítette1, amelynek tagjai a Missions Publiques, a Dán 

Technológiai Tanács, a Deliberativa, az ifok és a Kantar, és amely a vitacsoportok módszertanáért, 

illetve megvalósításáért felel. Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / 

Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” témakörökkel foglalkozó 1. vitacsoport 2. 

ülésszakát az ifok vezette a Mission Publiques támogatásával. 
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1Felelősségkizáró nyilatkozat: ezért a jelentésért a szerzők tartoznak kizárólagos felelősséggel, és az 
nem tükrözi az uniós intézmények hivatalos álláspontját. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=hu
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=hu
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1. A 2. ülésszak összefoglalása 

2021. november 5. és 7. között második alkalommal találkozott – ezúttal virtuálisan – 200 

véletlenszerűen kiválasztott európai polgár, hogy az első ülésszak megbeszéléseit folytatva megvitassa 

a következő témákat: „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, 

ifjúság és sport / Digitális átállás”. A vitacsoport különböző hátterű résztvevői az EU minden 

szegletéből érkeztek. Az 1. ülésszak során a polgárok mintegy 75 olyan témát említettek, amely 

kapcsolódik a vitacsoport átfogó témájához. E témákat a résztvevők 5 munkaterületbe szervezték, 

amelyek több alterületet tartalmaznak [lásd az 1. ülésszakról készült jelentést]. A vitacsoport által 

felvetett témák képezték a 2. ülésszak során végzett munka alapját. 

 

 1. munkaterület: Munkavállalás Európában 

 2. munkaterület: Gazdaság a jövő számára 

 3. munkaterület: Igazságos társadalom 

 4. munkaterület: Tanulás Európában 

 5. munkaterület: Etikus és biztonságos digitális átállás 

 

 

E második ülésszakon a résztvevők „iránymutatásokat” határoztak meg az első ülésszak során 

kiválasztott öt munkaterülethez, mégpedig (a harmadik ülésszak alkalmával megfogalmazandó) 

konkrét ajánlások előkészítéseként. 

 

A résztvevők a szakértők támogatásával és az általuk a témákhoz nyújtott információk, valamint saját 

ismereteik és tapasztalataik, továbbá a 2. ülésszak megbeszélései alapján megkezdték a számukra 

kiosztott témákkal kapcsolatos problématerületek azonosítását és megvitatását. A problématerületek 

olyan problémákat takarnak, amelyekre megoldást kell találni, illetve olyan helyzeteket, amelyeken 

változtatni kell (lásd például az 1. vitacsoport által megjelölt következő problématerületet: „a polgárok 

által megosztott adatokhoz való, a polgárok általi hozzáférés és az azok feletti ellenőrzés hiánya". 

 

A polgárok a problématerületekhez iránymutatásokat készítettek. Az iránymutatások megfogalmazása 

az első lépés az ajánlások kidolgozásához, amely a 3. ülésszak célkitűzése (lásd például az 1. vitacsoport 

által megfogalmazott következő iránymutatást: „Olyan uniós szervet kell létrehozni, amely könnyen 

elérhető a polgárok számára, és amely megköveteli az átláthatóságot az uniós tagállamok részéről, 

illetve közös normákat ír elő számukra”). 

 

Emellett azt is kérték a polgároktól, hogy indoklásokat fűzzenek az iránymutatásokhoz, amelyekben 

elmagyarázzák, hogy szerintük miért lehet az iránymutatásokkal megfelelően kezelni az adott 

problématerületet (lásd például az 1. vitacsoport által adott következő indoklást: „hivatkozási 

pontként szolgál majd a polgárok számára, és nagyobb fokú, a polgárok által végzett ellenőrzést 

biztosít az adatok felett”). 

A megbeszélések és a közös munka három formátumban zajlottak: 

 Alcsoportokban. A 15 alcsoport 12–14 polgárból állt. Valamennyi alcsoportban négy vagy öt 

nyelven folyt a kommunikáció, így a résztvevők használhatták az anyanyelvüket, illetve egy 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/0axbornep87ymbow9cxvc51twrkt?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Panel%25201%2520session%25201%2520Report_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211215%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211215T155815Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=c3ba1a9c9503ffe86bf179fe84e5a67c833bed970877ec4f1355dfe696eb995e
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általuk beszélt másik nyelvet. Minden alcsoport munkáját egy professzionális moderátor 

segítette, aki a külső szolgáltatói konzorcium valamely tagjának munkatársa. 

 Munkaterület szerinti plenáris üléseken. A munkaterület szerinti plenáris üléseken az 

ugyanazon a munkaterületen dolgozó három alcsoport tagjai vettek részt. Az öt munkaterület 

szerinti plenáris üléseket professzionális moderátorok vezették. 

 Plenáris ülés keretében az összes polgár részvételével. A plenáris üléseket a konzorcium két 

fő moderátora vezette. 

 

A plenáris ülésekről készült felvételek a következő linkeken érhetők el: 

 2021. november 5-i plenáris ülés: köszöntő, napirend és a nagykövetek beszámolója a 

konferencia plenáris üléséről 

 

2. Háttér – Az európai polgári vitacsoportok folyamatának 2. ülésszaka 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia kulcsfontosságú elemei. Négy 

európai polgári vitacsoport szerveződik annak érdekében, hogy a polgárok együtt gondolkodhassanak 

a jövőről, amelyet az Európai Unió számára elképzelnek. 

 A négy vitacsoport mindegyikét 200 európai polgár alkotja, akiket véletlenszerűen 

választottak ki a 27 tagállamból; 

 a csoportok összetétele az EU sokszínűségét tükrözi mind tagjaik földrajzi származása 

(nemzetiség, illetve városi vagy vidéki környezet), mind nemük, életkoruk, társadalmi-

gazdasági hátterük és képzettségi szintjük tekintetében; 

 minden vitacsoportban részt vesz tagállamonként legalább egy nő és egy férfi; 

 minden csoport egyharmadát fiatalok (16 és 25 év közöttiek) alkotják. A fiatalok e csoportja 

és az Európai Ifjúsági Rendezvény között különleges kapcsolat jött létre. 

Minden vitacsoport háromszor ülésezik 2021. szeptember és 2022. január között. Az 1. ülésszakra 

Strasbourgban, az Európai Parlament épületében került sor. A 2. ülésszak online került 

megrendezésre. A polgárok, a fő és az alcsoporti moderátorok, valamint a szakértők az Interactio 

online eszköz segítségével tanácskoztak: ez az eszköz lehetővé teszi, hogy a többnyelvű üléseken 24 

nyelven szinkrontolmácsolást lehessen biztosítani. 

Míg az 1. ülésszak az elképzelések felvázolását és a témakörök meghatározását, valamint a polgárok 

által legfontosabbnak tartott kérdések rangsorolását célzó bevezető ülés volt, a 2. ülésszak célja az 

volt, hogy a résztvevők elmélyedjenek a témában és iránymutatásokat fogalmazzanak meg. A 2. 

ülésszakot megnyitó plenáris ülésen a vitacsoportoknak a konferencia plenáris ülésén őket képviselő 

20–20 tagját felkérték, hogy számoljanak be a többi polgárnak a konferencia 2021. október 22–23-i 

első plenáris üléséről [a konferencia plenáris üléséről bővebb információ található a III. mellékletben]. 

E beszámolókat követően a résztvevők kérdezhettek a felszólalóktól. 

 

 

 

3. A szakértőktől kapott információk és tényellenőrzés 

https://multimedia.europarl.europa.eu/hu/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panels-session-2-stronger-economy-social-justice-jo_20211105-1700-SPECIAL-OTHER_vd
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A megbeszélések és a közös munka megalapozása érdekében a konferencia közös titkársága 31 

szakértőt hívott meg az 1. vitacsoport második ülésszakára. 

Az egyes szakértők szakterülete alapján dőlt el, hogy az öt munkaterület közül melyikkel fognak 

foglalkozni. Felkérést kaptak, hogy adjanak rövid áttekintést a különböző alterületekhez tartozó 

témákról, emeljék ki a fő kihívásokat, valamint az azokkal kapcsolatos különböző meglévő 

álláspontokat és megoldási javaslatokat. A polgárok szükség esetén közvetlenül kérhettek 

pontosításokat vagy további információkat a szakértői tájékoztatás tartalmával kapcsolatban. 

Emellett több szakértő a polgárok rendelkezésére állt az alcsoporti munka során felmerülő kérdések 

megválaszolására. A szakértők ezeket a kérdéseket telefonon vagy e-mailben kapták meg, a 

válaszaikat pedig továbbították az alcsoportoknak. A munkát ezenkívül tényellenőrzők is segítették az 

alapvető kérdések megválaszolásával, biztosítva, hogy a megbeszélések tényszerű információkon 

alapuljanak. 

1. munkaterület: Munkavállalás Európában – szakértők 

„Munkaerőpiac” alterület 

 Boguslavas Gruževskis: a Vilniusi Egyetem professzora. Szakterülete a foglalkoztatás, a 

munkaerőpiaci politika, a társadalmi kirekesztés és az életminőség. 

 Scharle Ágota: a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet társalapítója és vezető kutatója 

 Valentina Guerra: az Európai Szociális Hálózat szakreferense 

„Ifjúság és foglalkoztatás” alterület 

 Michał Polakowski: a Poznani Közgazdaságtudományi és Üzleti Egyetem Foglalkoztatás- és 

Szociálpolitikai Tanszékének professzora 

„Digitalizáció a munkahelyen” alterület 

 Mario Mariniello: a Bruegel főmunkatársa, „A munka jövője és az inkluzív növekedés” 

elnevezésű projekt vezetője 

 

2. munkaterület: Gazdaság a jövő számára – szakértők 

„Innováció és európai versenyképesség” alterület 

 Daniel Gros: az Európai Politikai Tanulmányok Központjának (CEPS) igazgatótanácsi tagja és 

kitüntetett munkatársa 

„Fenntartható gazdaság” alterület 

 Patrick Ten Brink: az Európai Környezetvédelmi Hivatal (EEB) uniós szakpolitikai igazgatója 

„Digitális infrastruktúra” alterület 

 Gianluca Sgueo: az olasz kormány technológiai innovációért és digitális átállásért felelős 

tanácsadója, valamint a Brüsszeli Kormányzási Iskola (BsoG) kutató munkatársa  

„Adózás” alterület 

 Chiara Putaturo: az egyenlőtlenség kérdésével és az adópolitikával foglalkozó uniós 

tanácsadó az Oxfam uniós irodájánál 

 Willem Pieter de Groen: az Európai Politikai Tanulmányok Központjának (CEPS) tudományos 

főmunkatársa, valamint a Központ Pénzügyi Piacok és Intézmények Osztályának vezetője 

„Mezőgazdaság” alterület 

http://budapestinstitute.eu/index.php/magunkrol/adatlap/scharle_agota/hu
http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/hu
https://www.esn-eu.org/team/valentina-guerra
https://michalpolakowski.net/
https://www.bruegel.org/author/mario-mariniello/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://eu.boell.org/en/person/patrick-ten-brink
http://www.gianlucasgueo.it/
https://www.oxfam.org/en/eu
https://www.ceps.eu/ceps-staff/willem-pieter-de-groen/
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 Yves Madre: a Farm Europe agronómusa és közgazdásza 

3. munkaterület: Igazságos társadalom – szakértők 

„Egyenlő jogok” alterület 

 Linda Senden: az Utrechti Egyetem professzora, valamint a Jogi Tanszék „Megosztott 

szabályozás és végrehajtás Európában” elnevezésű kutatási programjának, illetve 

központjának társigazgatója 

 Mark Bell: a Trinity College Dublin professzora és az Európai Uniós Jog Ír Központjának (Irish 

Centre for European Law) igazgatótanácsi tagja 

„Méltányosság” alterület 

 Ingrid Robeyns: az Utrechti Egyetem Etikai Intézetének intézményetikai professzora 

 Mikael Leyi: a SOLIDAR és a SOLIDAR Alapítvány főtitkára 

„Szociális biztonság” alterület 

 Elizabeth Gosme: a Családügyi Szervezetek Európai Szövetségének (COFACE) igazgatója 

 Dorota Szelewa: a University College Dublin társadalmi igazságossággal és szociálpolitikával 

foglalkozó adjunktusa 

„Sportolási lehetőség” alterület 

 Eva Jacomet: a Sport et Citoyenneté nevű szervezet projektmenedzsere 

 

4. munkaterület: Tanulás Európában – szakértők 

„Európai identitás” alterület 

 Mafalda Damaso: a King’s College London Kultúra, Média és Kreatív Iparágak Tanszékének 

adjunktusa 

 Susanne Zels: a Values Unite társalapítója és vezetője 

„Kulturális csere” alterület 

 Stefano Dominioni: az Európa Tanács Kulturális Útvonalak Európai Intézetének igazgatója 

 Jimmy Jamar: az Europa Nostra brüsszeli irodájának főtitkára 

„Az oktatás harmonizációja” alterület 

 Amélia Veiga: a Portói Egyetem Pszichológiai és Pedagógiai Karának adjunktusa, valamint a 

kar oktatáskutatói és -intervenciós központjának (CIIE) és a Felsőoktatási Szakpolitikák 

Kutatási Központjának (CIPES) kutatója 

 Andrea Lapegna: az egész életen át tartó tanulás platformjának kommunikációs és 

kampánykoordinátora 

„Digitális oktatás” alterület 

 Altheo Valentini: a digitális kompetenciaközpontok „All Digital” nevű európai szövetségének 

elnöke 

„Minőség, finanszírozás és az oktatáshoz való hozzáférés” alterület 

 Giuseppina Tucci: az egész életen át tartó tanulás platformjának elnöke és az Európai 

Diákszövetségek Szervezőirodájának (OBESSU) főtitkára 

„Környezeti nevelés” alterület 

https://www.farm-europe.eu/who-are-we/
https://www.uu.nl/medewerkers/lajsenden
https://www.tcd.ie/research/profiles/?profile=bellm1
http://www.ingridrobeyns.info/
https://www.solidar.org/en/about-us/secretariat
https://www.coface-eu.org/staff-member/liz-gosme/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.mafalda-damaso.com/
https://valuesunite.eu/about/
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/contact
https://www.europanostra.org/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
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 Maximilian Eisenbart: a SPARK elnevezésű, fiatalok által irányított és környezeti nevelést 

célzó kezdeményezés projektvezetője, amely mellett a globális felelősségvállalással és 

vezetéssel kapcsolatos tanulmányokat folytat 

 

5. munkaterület: Etikus és biztonságos digitális átállás 

„A digitalizáció demokratizálása” alterület 

 Elisa Lironi: az Európai Polgári Akciószolgálat európai demokráciáért felelős osztályvezetője  

„A digitális átalakulás és az egészség” alterület 

 Georgi Apostolov: a bolgár Biztonságosabb Internet Központ koordinátora 

„Kiberbiztonság” alterület 

 Vasiliki Artinopoulou: az Athéni Panteion Társadalom- és Politikatudományi Egyetem 

Szociológia Tanszékének kriminológiaprofesszora és tanszékvezetője 

„Adatvédelem” alterület 

 Bart Preneel: a Leuveni Katolikus Egyetem számítógépes biztonsági és ipari kriptográfiai 

csoportjának vezetője  

https://sparkthemovement.nl/
https://ecas.org/staff-item/elisa-lironi/
http://globalkidsonline.net/georgi-apostolov/
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
https://www.esat.kuleuven.be/cosic/people/bart-preneel/
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4. Az ülésszak főbb eredményei: problématerületek és iránymutatások 

A 2. ülésszak végén az 1. vitacsoportban részt vevő polgárok a következő problématerületeket 

jelölték meg, és a következő iránymutatásokat fogalmazták meg2: 

Munkavállalás Európában 

Munkaerőpiac 

1. problématerület: Azonos életminőség (az egyes országok, illetve a vidéki és a városi területek 

között) 

 1. iránymutatás: Proaktívabb uniós gazdaságpolitikára van szükség a globalizáció 

hatékonyabb szabályozásához. 

 2. iránymutatás: Egyfajta „Magna Cartát” kell elfogadni, amely a munka területéhez tartozó 

valamennyi központi kérdést szabályozza. 

 3. iránymutatás: Az uniós jogszabályok nemzeti végrehajtása problémát jelent. 

2. problématerület: Harmonizáció kontra liberalizáció 

 1. iránymutatás: Harmonizálni kellene a munkavállalói jogokat és a munkakörülményeket. 

 2. iránymutatás: Nem szabad túlságosan korlátozni a vállalkozói szabadságot. 

 3. iránymutatás: Az EU-nak európai minimálbért kell bevezetnie. 

 4. iránymutatás: Mindenki számára biztosítani kell a munkához való jogot. 

3. problématerület: A munkavállalói jogok megerősítése 

 1. iránymutatás: Támogatni kell a szakszervezetek létrehozását. 

4. problématerület: A munka és a magánélet közötti egyensúly 

 1. iránymutatás: Meg kell szüntetni a közszféra és a magánszektor közötti szakadékot. 

 2. iránymutatás: A munka és a magánélet közötti jobb egyensúly lehetővé tétele érdekében 

javítani kell a (pl. gyermekek vagy idősek számára biztosított) gondozás színvonalát. 

 3. iránymutatás: Továbbra is nagyfokú egyenlőtlenség van a nők és a férfiak között. 

 4. iránymutatás: Az uniós iránymutatásokat sürgősen át kell ültetni a nemzeti jogba. 

 5. iránymutatás: Nem szabad figyelmen kívül hagyni a család más formáit, így például a 

fogyatékossággal élő személyeket gondozó családokat sem. 

5. problématerület: A szociális jogokra vonatkozó uniós cselekvési terv 

 1. iránymutatás: A cselekvési tervet jogilag kötelező erejű okmánnyá kell minősíteni, amelyet 

a nemzeti kormányok kötelesek végrehajtani. 

 2. iránymutatás: További információkat kell nyújtani a polgároknak ezekről a döntésekről. 

 3. iránymutatás: Előre kell mozdítani a nemek közötti egyenlőség ügyét. Ez az EGYENLŐ 

FIZETÉSEKRE is igaz. Elengedhetetlen a bérekkel kapcsolatos átláthatóság. 

 4. iránymutatás: Mindenki számára biztosítani kell az esélyegyenlőséget (pl. nemre, szexuális 

irányultságra, vallási háttérre, fogyatékosságra stb. való tekintet nélkül) 

 

6. problématerület: A helyi gazdaság megerősítése 

                                                
2 Az e szöveg fordításának alapját képező angol nyelvi változat gépi fordítás felhasználásával készült. 
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 1. iránymutatás: A helyben termesztett, illetve előállított árukra adómentességet kell 

bevezetni. 

 2. iránymutatás: Hatékonyabb védelmet kell biztosítani a kkv-k számára. Ebben segíthetne 

egy uniós iroda, például tájékoztatással és jogi segítségnyújtással. 

 3. iránymutatás: Megfelelőbb ösztönzőket kell kínálni a nagy kockázatú tevékenységekhez. 

 4. iránymutatás: Induló innovatív vállalkozások a helyi gazdaságban: a nagy bankok által 

támogatott hitelezési rendszert kell kialakítani, továbbá támogatni kell a helyi szintű jogi 

tanácsadást. 

7. problématerület: Feltétel nélküli alapjövedelem 

 1. iránymutatás: Szerződést kell kötni, amely a kérdés valamennyi vetületét figyelembe veszi, 

és az Európai Uniónak ellenőriznie kell a szerződés előírásainak betartását. 

 2. iránymutatás: Kulcsfontosságú, hogy az alapjövedelem az egyes országok nemzeti 

viszonyaihoz igazodjon. 

 3. iránymutatás: A feltétel nélküli alapjövedelem előtt az EU-nak uniós minimálbért kell 

meghatároznia. 

 4. iránymutatás: Az alapjövedelmet össze kell kapcsolni egy a migrációra vonatkozó 

jogszabállyal. 

 5. iránymutatás: Az alapjövedelem elképzelése kézzelfogható előnyökkel jár, és az méltó 

életet biztosíthat az emberek számára. 

Ifjúság és foglalkoztatás 

1. probléma: A tantervek és a tanulmányok során szerzett tapasztalatok nem igazodnak a gyorsan 

változó munkaerőpiac elvárásaihoz. A hallgatók nem kapnak megfelelő lehetőséget arra, hogy 

munkaerőpiaci tapasztalatokhoz jussanak. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a diákok már a középiskolától kezdve kapjanak lehetőséget 

arra, hogy több különböző munkahelyi közegben, illetve társadalmi projektekben 

tapasztalatokat szerezzenek, és így bepillantást nyerjenek a munkaerőpiac működésébe. A 

tanulmányok későbbi szakaszában az egyes tanulók érdeklődésének és az általuk választott 

képzésnek megfelelő, célzott lehetőségeket kellene biztosítani. Az érintettek így 

megtanulnák a felelősségvállalás fontosságát, valamint képet kapnának arról, hogy mire 

számíthatnak a jövőben, és kialakulna bennük a különböző szakmák iránti tisztelet.  

 2. iránymutatás: A vállalatokat és a szervezeteket adókedvezményekkel és/vagy egyéb 

juttatásokkal kell arra sarkallni, hogy szakmai gyakorlatokat kínáljanak a tanulók részére. 

2. problématerület: A munkaerőpiacon szükséges, nem digitális jellegű készségek és szociális 

kompetenciák eltűnőben vannak. 

 1. iránymutatás: A következő szociális kompetenciák elsajátítására van szükség: az egymással 

való interakciók, egymás meghallgatása, tolerancia, a párbeszéd ösztönzése, reziliencia, 

valamint mások megértése, tisztelete és megbecsülése. 

 2. iránymutatás: Az oktatók képzése: a tanároknak először is ismerniük kell ezeket a szociális 

készségeket, és képzést kell kapniuk ahhoz, hogy segíteni tudjanak a fiataloknak azok 

elsajátításában. 

 3. iránymutatás: Újra be kell vezetni a humán képzési programokat – amilyen például a 

klasszikus irodalom vagy az etika – azokban az országokban, ahol ezek megszűntek. 

 4. iránymutatás: A fiatalokat arra kell sarkallni, hogy önállóan helyt álljanak a társadalomban, 

ezért ösztönözni kell őket a folyamatos önképzésre, a kritikus gondolkodásra és arra, hogy 
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mindig érdeklődőek maradjanak. Ennek során megfelelő figyelmet kell fordítani a 

társadalom különböző rétegeire. 

3. problématerület: A képzések harmonizációjának és a képesítések elismerésének, azok 

adminisztrációjának, valamint a meglévő uniós programokkal kapcsolatos ismereteknek a hiánya 

miatt számos tényező akadályozza az európai és az Európán kívüli fiatalok munkaerőpiacra történő 

belépését. 

 1. iránymutatás: Az oktatás tartalmát jobban hozzá kell igazítani a változó munkaerőpiaci 

igényekhez, ezért a tanároknak pontosabban kell ismerniük a munkaerőpiac elvárásait. 

Javasoljuk, hogy az említett igények meghatározása érdekében kerüljön sor rendszeres 

konzultációkra a szakpolitikai szereplők, az oktatásban dolgozók és az üzleti világ szereplői 

között. 

 2. iránymutatás: Fokozottabb harmonizációra van szükség az EU-ban az oklevelek kölcsönös 

elismerése és a képzések egységesítése terén. 

4. problématerület: Milyen tanulságokat vonhatunk le a jövőre vonatkozóan a Covid19-válság miatt 

elmaradt képzések és szakmai gyakorlatok, illetve kimaradt munkalehetőségek tekintetében, 

amelyek az átlagosnál súlyosabban érintették a fiatalokat és a társadalom legkiszolgáltatottabb 

tagjait? 

 1. iránymutatás: Javasoljuk a világjárvány előtt már létező programok újraindítását: sajnos az 

EU honlapján az e programokra mutató több hivatkozás is elavult. Európának a 18 év alatti 

gyermekek számára is biztosítania kell programokat. 

 2. iránymutatás: Az EU-nak hatékonyabban kell kommunikálnia a világjárvány utáni 

helyreállítást célzó, általa indított különböző programokról, így pl. az ALMA programról. 

 3. iránymutatás: A világjárvány miatt a fiataloknak kevesebb lehetőségük van arra, hogy 

munkavállalói mobilitás keretében más tagállamokban dolgozzanak, ezért az ilyen cserék 

előmozdítása érdekében fel kell gyorsítanunk a digitális programok megvalósítását. 

 4. iránymutatás: A lehető legjobban csökkenteni kell a hallgatókat amiatt érő hátrányokat, 

hogy a szakmai gyakorlatok elmaradása miatt tanulmányaik befejezése kitolódik. Ilyen 

hátrányok például a költségek, a tanulmányok újrakezdése és a későbbi munkába állás. 

 5. iránymutatás: A kormányoknak gyorsabban és rugalmasabban kell tudniuk reagálni, 

amikor a válsághoz hasonló sürgető körülmények merülnek fel. Javaslatunk szerint le kell 

vonni a megfelelő tanulságokat és a következő szükséghelyzetben rugalmasabb 

forgatókönyveket kell kidolgozni (pl. a munka, az oktatás stb. tekintetében). 

5. problématerület: A távoli területeken nehéz elegendő számú és kellően változatos szakmai 

gyakorlatot szervezni. 

 1. iránymutatás: A távoli területeken a helyi iskoláknak, önkormányzatoknak, szervezeteknek 

és vállalatoknak szorosan együtt kell működniük annak érdekében, hogy az e területeken 

kínált szakmai gyakorlatok is eredményesek legyenek. 

Digitalizáció a munkahelyen 

1. problématerület: A kiszervezés, az áttelepítés, a digitalizáció és az intelligens munkavégzés miatt 

Európában folyamatosan csökken a munkahelyek száma az Európán kívüli országok javára. 

 1. iránymutatás: Meg kell próbálni Európában tartani a munkaerőt. 

 2. iránymutatás: Olyan ösztönzőket és jogszabálytervezeteket kell kidolgozni, amelyek segítik 

azt, hogy az elismert európai minőség alapján meg tudjuk tartani a munkahelyeket az 

uniós/európai országokban. 
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 3. iránymutatás: Törekedni kell arra, hogy nemzetközi szinten hasonló bérszintet érjünk el a 

termelő országok között. 

 4. iránymutatás: Törekedni kell a munkaszervezés és a munkavállalói jogok terén meglévő 

szigorúbb európai minőségi normák fenntartására. 

 5. iránymutatás: Ösztönözni kell az európai vállalatokat arra, hogy európai székhelyüket 

megőrizve vállaljanak nagyobb mértékű társadalmi felelősséget. 

 6. iránymutatás: Végső megoldásként meg kell adóztatni a vállalkozások áthelyezését. 

 7. iránymutatás: Fokozottan koordinálni kell az egyes európai országok munkaügyi politikáit. 

 8. iránymutatás: Fel kell mérni, hogy évente hány munkahelyet lehet áttelepíteni Európán 

kívüli országokba. 

2. problématerület: A munka és a magánélet közötti konfliktus az intelligens munkavégzés során 

 1. iránymutatás: Európai szinten össze kell hangolni az intelligens munkavégzésre vonatkozó 

szabályozást, és ellenőrizni kell az annak való megfelelést. 

 2. iránymutatás: Az otthoni munkaszervezést illetően döntési jogkört kell adni a 

munkavállalóknak (pl. gyermekes családok esetében). 

 3. iránymutatás: A technológia segítségével csökkenteni kell a munkaidőt és növelni kell a 

munka hatékonyságát. 

 4. iránymutatás: Világos és szabványos munkaszerződéseket kell kidolgozni, amelyek 

egyértelműen megjelölik, hogy mely feladatok végezhetők otthonról, és melyek nem. 

 5. iránymutatás: Európai szinten harmonizálni kell az intelligens munkavégzés szabályait, 

azaz a munkaidőt, a rendelkezésre állási időt és a pihenőidőt (a lecsatlakozáshoz való jog), 

valamint ellenőrizni kell e szabályok betartását. 

 6. iránymutatás: Vészhelyzet esetére a munkaszüneti időszakokban is össze kell hangolni és 

ellenőrizni kell a rendelkezésre állási időt. 

 7. iránymutatás: Európai szinten harmonizálni kell az intelligens munkavégzésre vonatkozó 

jogszabályokat, és el kell kerülni, hogy az ilyen formában dolgozók kiszoruljanak a társasági 

életből. 

 8. iránymutatás: Európai szinten össze kell hangolni az intelligens munkavégzésre vonatkozó 

szabályozást, és ellenőrizni kell, hogy a munkahelyeken betartják-e az előírásokat. 

3. problématerület: A munkaerőpiac instabilitása, amely stresszhez és a munkaerőpiaci részvétel 

alternatív formáihoz vezet (fiatalok, fiatal felnőttek), a digitális átálláshoz való alkalmazkodás 

általános nehézségei (idősek), a készségek gyors elavulása a digitalizáció folyamatában, ami 

befolyásolja a munkavállalók új feladatok elvégzésére való alkalmasságát, a fiatalok és az idősebbek 

közötti szakadék a digitalizáció terén 

 1. iránymutatás: Digitális platformokon keresztül európai szintű közös képzési keretet kell 

létrehozni. 

 2. iránymutatás: Az egységes képzettségi szint elérése érdekében európai szinten össze kell 

hangolni a képzések tartalmát (pl. nyelvtanulás). 

 3. iránymutatás: A digitális platformok segítségével meg kell erősíteni az identitást és az 

európai kultúrát. 

 4. iránymutatás: Javítani kell az emberek digitális eszközökhöz való hozzáférését, és minden 

gyermek számára egyenlő digitális hozzáférést kell biztosítani. 

 5. iránymutatás: Olyan platformokat kell létrehozni, amelyek a fiatalokat európai szinten 

összekapcsolva segítik az idegen nyelvek tanulását. 

 6. iránymutatás: Olyan programokat kell kidolgozni, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a 

fiatalokat és a vállalkozásokat. 



 

12 

 7. iránymutatás: Új munkahelyeket kell teremteni a platformirányítás terén. 

 8. iránymutatás: Digitális információcsere-platformokat kell létrehozni nyugdíjasok számára. 

 9. iránymutatás: Ösztönözni kell a digitalizációt a munkavállalók átképzése céljából (pl. 

szülési szabadságot követően). 

 10. iránymutatás: A digitális képzési platformokon különböző tudásterületekhez kapcsolódó, 

változatos tartalmakat kell kínálni. 

 11. iránymutatás: Tematikusan szervezett, könnyen használható platformokat kell 

létrehozni. 

4. problématerület: Az új technológiák az európai országok ellenőrzésén kívül eső fokozott, 

szélsőséges környezeti hatással járnak. 

 1. iránymutatás: Ösztönözni kell a digitális eszközök által használt primer energia megújuló 

forrásokból történő előállítását. 

 2. iránymutatás: Beruházásokat kell megvalósítani a kutatás, az európai gyártás és az 

eszközök (pl. akkumulátorok és egyéb eszközök) újrafeldolgozása terén. 

 3. iránymutatás: Ösztönzőket kell létrehozni a széles körben (pl. vállalatok, családok által) 

végzett energiatermeléshez. 

 4. iránymutatás: Ösztönözni kell a tömegközlekedés használatát. 

 5. iránymutatás: Fel kell mérni, hogy a digitális technológia milyen hatást gyakorol az 

egészségre és a környezetre. 

 6. iránymutatás: Ellenőrizni kell, hogy milyen hatásai vannak a digitális hulladéknak. 

 7. iránymutatás: A polgárokat ösztönözni kell a digitális hulladék újrahasznosítására. 

 8. iránymutatás: Biztosítani kell a digitális eszközök hulladékaira vonatkozó jogi keretnek való 

megfelelés ellenőrzését is. 

 9. iránymutatás: Meg kell vizsgálni a ritkaföldfémek kitermelésének környezeti hatását. 

 10. iránymutatás: Meg kell vizsgálni a ritkaföldfémek kitermelésének munkaügyi hatását 

(különös tekintettel a gyermekmunkára). 

 11. iránymutatás: Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy Európán belül termeljük ki a 

digitális eszközökhöz szükséges nyersanyagot, és itt állítsuk elő ezeket az eszközöket, 

bezárva ezzel a termelési láncot. 

 12. iránymutatás: Értékelni kell a kriptovaluták környezeti hatását, mivel azok nem 

fenntartható módon előállított energia pazarlásával járnak. 

Gazdaság a jövő számára 

Innováció és európai versenyképesség 

 
1. problématerület: A nyersanyagok előállítására szolgáló folyamatok és a kapcsolódó ellátási láncok 

nem elég biztonságosak, fenntarthatóak, illetve innovatívak. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU végezzen olyan kutatási és innovációs 

beruházásokat, amelyek célja új, vagy a legkisebb környezeti lábnyommal rendelkező 

nyersanyagok és erőforrások kifejlesztése. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU helyezze előtérbe a meglévő erőforrások 

hasznosításának lehető leghatékonyabb módjait, és valósítson meg erre irányuló 

beruházásokat (pl. újrafeldolgozás). 
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 3. iránymutatás: Javasoljuk az ellátási láncok lerövidítését, valamint azt, hogy csökkentsük a 

világ más részeiről importált anyagoktól való függésünket. Helyi erőforrásokba kell 

beruházni. 

 4. iránymutatás: Javasoljuk azon vállalatok fokozott támogatását, amelyek beruháznak a 

termelési folyamataik környezeti költségeinek csökkentésébe, illetve kisebb környezeti 

költséggel járó termékek fejlesztésébe. 

 5. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a környezetre káros és nem fenntartható gyakorlatokat 

folytató vállalatok fizessenek több adót, mint a környezeti szempontból felelős vállalatok. 

2. problématerület: A felsőoktatás, az ötletcsere és a tudásmegosztás nem kellően hozzáférhető. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU fogadjon el közös értékeket az oktatás terén, és a 

hallgatói mobilitás növelésének érdekében vezessen be egységes osztályozási rendszert. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a szakmai képesítések (például a diplomák) teljeskörűen 

átivhetők és kölcsönösen elismerhetők legyenek valamennyi uniós tagállamban. 

3. problématerület: Az EU-ban nem biztosított a technológiához való egyenlő hozzáférés – egyes 

területeken létfontosságú infrastruktúrák hiányoznak. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU törekedjen annak elérésére, hogy valamennyi 

tagállamban egyenlőbbé váljanak az esélyek és a technológiai fejlődés. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk a meglévő technológia (pl. a készülékek) fenntartható és 

intelligens újraelosztását. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU lépjen fel a „tervezett elavulás” gyakorlata ellen. 

 4. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU vállaljon aktív szerepet a távközlési, illetve az 

internetszolgáltatói monopóliumok létrejöttének megakadályozásában. 

 5. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU tudatosan igyekezzen hozzáférhetőbbé tenni a 

technológiát az idősebb generációk számára. 

4. problématerület: Nincs megfelelő együttműködés az uniós egyetemek között, így kihasználatlanul 

maradnak az innováció tekintetében kínálkozó lehetőségek. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU tegyen több erőfeszítést azért, hogy a papíron 

meglévő kutatási eredmények a gyakorlatban is megvalósuljanak. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a kutatási eredményeket szervezzék nyilvánosan elérhető, 

ingyenes és központosított adatbázisokba. 

5. problématerület: A technológiai és tudományos innováció alulfinanszírozott, így a pénz dönti el, 

hogy miből lesz kutatás, és miből nem. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk egy olyan rendszer létrehozását, amelynek segítségével a 

hasonló jelenségeket kutató tudományos szakemberek egyesíthetik az erőforrásaikat. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU különítsen el forrásokat egyes konkrét kutatási 

területek finanszírozására. 

6. problématerület: Az oktatás színvonala, valamint a tanítási módszerek gyakran idejétmúltak és 

nem elég korszerűek/progresszívek. Az innováció iskolai szinten kezdődik! 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a tanárok vegyenek részt továbbképzésben, és más 

tagállambeli kollégáikkal is osszák meg legjobb gyakorlataikat. Erre sor kerülhet konferenciák 

keretében, digitális platformokon keresztül stb. (uniós szinten). Ezeket a megoldásokat 

aktívan népszerűsíteni és hirdetni kell. 
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 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy EU-szerte építsék be a tanítási gyakorlatokba a 

leghatékonyabb tanulási módokkal kapcsolatos naprakész tudományos eredményeket, 

valamint hogy folyamatos kutatás folyjon ezen a területen. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk egy koherens európai minőség-ellenőrzési rendszer létrehozását 

a tanítási gyakorlatokra vonatkozóan. 

7. problématerület: A nagyvállalatok gyakran nem akarnak Európában működni, ezért 

tevékenységüket máshová helyezik át. 

Fenntartható gazdaság 

1. problématerület: Termelési módszereink túlságosan környezetszennyezők. Miként módosíthatnánk 

úgy gyártási technikáinkat, hogy azok tisztábbá váljanak? 

 1. iránymutatás: A termelési módszerekre vonatkozó új szabályozás bevezetését javasoljuk 

(a termékek élettartamára, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásokra, az élővilág korlátaihoz való 

alkalmazkodásra vonatkozóan), beleértve a zöld termelési módszereket kifejleszteni kívánó 

vállalatok számára ösztönzést jelentő támogatásokat is. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk olyan intézkedések bevezetését, amelyekkel csökkenthető a 

hulladék, és ezáltal a szennyező iparágak környezetre gyakorolt hatása. Különösen 

javasoljuk, hogy a vállalatokat (a módszerek, az etikai vonatkozások és az anyagok 

tekintetében) intelligensebb termelésre bírják. 

 3. iránymutatás: Megfelelő képzést kell biztosítani a gyártók és a kapcsolódó tanulmányokat 

folytató hallgatók számára, hogy a szakemberek tisztában legyenek a problémákkal, és 

tisztább eszközöket, illetve termelési módszereket alkalmazzanak. Javasoljuk mindenekelőtt, 

hogy a tanterveket egészítsék ki egy környezetvédelmi oktatást nyújtó kurzussal. 

 4. iránymutatás: Rövid távon azonnali hatású intézkedéseket kell kidolgozni. 

 5. iránymutatás: Ösztönözni kell az újrafeldolgozó gazdaság megteremtését, az iparban és az 

energiaágazatban egyaránt. 

2. problématerület: Európában túl sok hulladékot termelünk. 

 1. iránymutatás: Népszerűsíteni kell a hulladékmentességi programokat, és javítani kell a 

fogyasztóknak a témával kapcsolatos ismereteit. 

 2. iránymutatás: Támogatni kell az újrafeldolgozás bővítését Európában: javasoljuk 

mindenekelőtt a technológiai eszközök, például a telefonok újrafeldolgozási folyamatának 

kidolgozását, különös hangsúlyt helyezve a használt telefonok vásárlásának 

népszerűsítésére. 

 3. iránymutatás: Fel kell vennünk a harcot a tervezett elavulás ellen, többek között a felelős 

fogyasztás népszerűsítése és azáltal, hogy hosszabb élettartamú termékeket vásárolunk (pl. 

műszaki cikkek, ruházat). 

 4. iránymutatás: Javasoljuk az energia-visszanyerésre irányuló intézkedések bevezetését. 

3. problématerület: Energiatermelésünk túlságosan szennyező, és hosszú távon nem fenntartható. 

Hogyan ötvözhetjük egymással a gazdasági igényeket és a megújuló energiákat úgy, hogy 

környezetbarát gazdaság jöjjön létre? 

 1. iránymutatás: Növelni kell az uniós energiatermelés napenergiából származó hányadát, 

többek között az egyéni szintű, kisléptékű energiatermelés előmozdítása révén. 

 2. iránymutatás: Fejlesztéseket és beruházásokat kell megvalósítani a szélenergia területén. 

 3. iránymutatás: Fejleszteni kell a hidrogénalapú energiatermelést. 

 4. iránymutatás: A tengervizet is fel kell használni a villamos energia előállításához. 
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4. problématerület: Túlfogyasztás van, a fogyasztók pedig elveszítették a kapcsolatot a termelő 

oldallal: hogyan újíthatjuk meg helyi szinten gyártó létesítményeinket, és valósíthatjuk meg a 

körforgásos gazdaságot (az előállítás és a bontás tekintetében)? 

 1. iránymutatás: Csökkenteni kell a köztes szereplők számát a termelés és a fogyasztók 

között. 

 2. iránymutatás: A „kereslet és kínálat” paradigmáját egy szükségleteken és korlátokon 

alapuló paradigmának kell felváltania. Ki kell lépnünk abból a narratívából, hogy a végső 

gazdasági cél a nyereségre való törekvés. 

 3. iránymutatás: Jogszabályt kell kidolgozni a műanyag tárolóedények mennyiségének 

csökkentése érdekében. 

 4. iránymutatás: Az embereket felelősségteljesebb fogyasztói magatartásra kell ösztönözni. 

5. problématerület: A technológiai piac és a digitális eszközök rengeteg energiát használnak, és 

egyben jelentős szennyezők is: hogyan válhatnak tisztává és fenntarthatóvá az alkalmazások, illetve 

a technológiai fejlődés? 

 1. iránymutatás: Szabályozni kell a kriptovaluta-bányászatot. 

6. problématerület: Az üvegházhatást okozó gázok veszélyt jelentenek az éghajlatra: hogyan 

csökkenthetjük a termelésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat? 

 1. iránymutatás: Regionális szintű célkitűzéseket kell meghatározni az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátására vonatkozóan. 

7. problématerület: A fogyasztók nincsenek tudatában annak, milyen hatalmuk is van valójában: 

hogyan javíthatjuk a fenntartható gazdasággal kapcsolatos ismereteiket, és miként ösztönözhetjük 

őket a viselkedésük megváltoztatására? 

 1. iránymutatás: Be kell vezetni a polgárok környezeti nevelését célzó képzést. 

 2. iránymutatás: Ki kell lépni a növekedési paradigmából. 

8. problématerület: A közlekedés is jelentős szennyezésforrás: miként valósítható meg a fenntartható 

közlekedés? 

 1. iránymutatás: Újra kell gondolni a közlekedési infrastruktúrát, hogy előmozdítsuk 

tömegközlekedés igénybevételét és a környezetbarát mobilitást. 

Adózás 

1. problématerület: Az adózási rendszer társadalmilag nem igazságos: miként tehetnénk jobbá? 

 1. iránymutatás: Javasoljuk az európai adórendszerek szabványosítását. 

 2. iránymutatás: Javítani kell az adózás kérdésével kapcsolatos ismereteket, valamint az adók 

felhasználására vonatkozó tájékoztatást. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk új adónemek bevezetését. 

 4. iránymutatás: A nem környezetbarát energiaforrások megadóztatásával elő kell segíteni a 

termelési és fogyasztási minták megváltoztatását, valamint az energiamodell átalakítását. 

 5. iránymutatás: Javasoljuk a kriptovaluták megadóztatását. 

 6. iránymutatás: Javasoljuk az üzemanyag megadóztatását. 

2. problématerület: A vállalkozásindítás gazdasági és pénzügyi szempontból is nehézségekbe ütközik: 

hogyan könnyíthetjük meg adókedvezményekkel az új vállalatok alapítását? 

 1. iránymutatás: Javasoljuk a fenntartható módszereket alkalmazó új vállalkozásoknak kínált 

adókedvezmény bevezetését. 
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 2. iránymutatás: A vállalat jövedelmén alapuló, progresszív adórendszert kell létrehozni a 

kis- és középvállalkozások számára. 

 3. iránymutatás: Egyértelműbb európai támogatást kell biztosítani az új vállalkozások 

létrehozásához. 

 4. iránymutatás: Legalizálni kell a könnyű drogokat, például a kannabiszt. 

 5. iránymutatás: Átláthatósági kritériumokat kell előírni a multinacionális vállalatok számára. 

3. problématerület: Európában a (magán- és állami) vállalatok nincsenek kellően tudatában 

társadalmi és környezeti felelősségüknek. 

 1. iránymutatás: Európa egész területén egységesíteni kell, hogy a magán- és állami 

vállalatok miként valósítják meg a gyakorlatban a társadalmi és környezeti 

felelősségvállalást. 

 2. iránymutatás: Az ezen előírásokat nem teljesítő vállalatokat adóügyi szankciókkal kell 

sújtani. 

 3. iránymutatás: Az ezen előírásokat teljesítő és a fenntartható átmenetet megvalósító 

vállalatokat jutalmazni kell. 

4. problématerület: Adókijátszás: az adókedvezményekért máshová áttelepülő vállalatok 

 1. iránymutatás: Konkrét adónemet kell bevezetni, amellyel kivédhető az adókijátszás 

céljából történő áttelepülés. 

 2. iránymutatás: A nagy nemzetközi vállalatokra európai adókat kell kivetni. 

 3. iránymutatás: Európai szinten meg kell adóztatni azokat a (külföldi) vállalatokat, amelyek 

a vagyontermelés helyén nem fizetnek adót. 

  



 

17 

Mezőgazdaság 

1. problématerület: Az élelmiszerárak közötti különbségek miatt a táplálkozás minőségében is 

eltérések figyelhetők meg. Ez egyrészt népegészségügyi problémát, másrészt egyéni szintű egészségi 

problémákat okoz. 

 1. iránymutatás: Az egészségtelenebb élelmiszereket szankciókkal (adókkal) kell sújtani. 

 2. iránymutatás: Meg kell adóztatni a „luxuskategóriás” élelmiszereket. 

 3. iránymutatás: A termékértékelésnek két kritériumon (egészségesség és környezetvédelmi 

fenntarthatóság) kell alapulnia. 

 4. iránymutatás: Az alacsony jövedelműek számára fenntartott szociális és szolidaritási 

élelmiszerüzleteket kell létrehozni. 

2. problématerület: A termékek címkézése és minőség-ellenőrzése 

 1. iránymutatás: Gondoskodni kell a nagyobb részben újrafeldolgozható csomagolásról. 

 2. iránymutatás: A csalás visszaszorítását célzó, európai szintű rendszert kell létrehozni. 

 3. iránymutatás: Szankciókat kell bevezetni azon termékekre vonatkozóan, amelyek nem 

rendelkeznek megfelelő címkével. 

 4. iránymutatás: Minden összetevőt egyértelműen és jól láthatóan fel kell tüntetni a 

csomagoláson (különös tekintettel az allergén anyagokra). 

 5. iránymutatás: Meglévő technológiákat alkalmazva azonosítani kell az élelmiszerek 

termelési láncát (minden összetevő esetében tájékoztatni kell annak származásáról). 

Független ügynökségeknek elemzést kell végezniük az állatok takarmányozásáról 

(nyomonkövetési rendszert kell létrehozni); az importtermékekre az európai termékekre 

vonatkozókkal megegyező minőségi követelményeknek kell vonatkozniuk. 

3. problématerület: Az erőforrások körültekintőbb felhasználása és a környezeti hatások kezelése 

érdekében támogatni kell a mezőgazdaság átalakítását. 

 1. iránymutatás: Fenntartható növényeket (de nem GMO-kat) kell kifejleszteni és 

elterjeszteni anélkül, hogy csökkentenénk a megőrzött, művelés alatt nem álló földterületek 

arányát. Precíziós, illetve vertikális technikákat kell alkalmazni. 

4. problématerület: Figyelembe kell venni az uniós országok egymást kölcsönösen kiegészítő 

termelési mintáit és a helyi vonatkozásokat. 

 1. iránymutatás: Ehhez a mezőgazdasági termelők közötti koordinációra van szükség (a 

választott termelési típusok, a termelt mennyiségek és e döntések pénzügyi hatása 

tekintetében). 

 2. iránymutatás: Egyensúlyt kell teremteni a termények jellemzőin alapuló, illetve a helyi 

termelés között. 

 3. iránymutatás: Nem szabad mindent mindenhol termelni, alkalmazkodni kell a 

termőterület sajátosságaihoz. 

 4. iránymutatás: Kutatásra és fejlesztésre van szükség azt illetően, hogy az egyes régiókban 

(az éghajlati viszonyoktól függően) mit lehet termelni. 

 5. iránymutatás: Az elosztás módjának megszervezésével (a termelő és a fogyasztó közötti 

közvetlen tranzakciók) támogatni kell a helyi termelőket. 
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5. problématerület: A növényvédő szerek használata problémát jelent. Hogyan találjunk nem károsító 

terméket? A méhek, amelyek jól jelzik a környezet minőségét, szenvednek. 

 1. iránymutatás: A biológiai sokféleség előmozdítása érdekében ültessünk növényeket egyéb 

helyeken. 

 2. iránymutatás: Precíziós technikákkal (pl. drónok használatával) csökkentsük a felhasznált 

növényvédő szerek mennyiségét, különösen a nagyüzemi termelés esetében. 

 3. iránymutatás: Vezessünk be késői kaszálási rendszereket a közterületek (útszél, kisebb 

zöldterületek) karbantartására. A vad réteknek hagyjunk időt a növekedésre. 

 4. iránymutatás: Ültessünk a termést védő növényeket és védjük a termést védő rovarokat. 

Győzzük meg a mezőgazdasági termelőket e technikák alkalmazásáról. 

6. problématerület: Élelmiszer-pazarlás: Hogyan csökkentsük az előállított, de el nem fogyasztott 

élelmiszerek mennyiségét? (A pazarlás különböző fázisai – a termeléstől a hűtőszekrényig) 

 1. iránymutatás: Mindenki nyertes – adókedvezményekkel (az áruházakban megmaradt 

termékeket alacsonyabb áron eladják a szolidaritási célú élelmiszerboltoknak, majd az 

alacsonyabb jövedelmű fogyasztóknak). 

 2. iránymutatás: Tervezés, forgalmazás és elosztás (világos volt, hogy ezen a téren tenni kell 

valamit, ám nem sikerült iránymutatást nyújtani. A csoport tisztában volt azzal, hogy ezt nem 

lehet megérteni). 

 3. iránymutatás Tűzzük ki célként a fogyasztói szokások megváltoztatását és tereljük a 

keresletet a (mennyiségi szempontból) fenntartható módon előállítható termékek felé. 4. 

iránymutatás: A legfiatalabb kortól kezdve tanítsuk meg a gyermekeket a pazarlás 

elkerülésére, és szoktassuk őket a helyi és idényjellegű termékek fogyasztására. 

 5. iránymutatás: Jogszabályban tiltsuk meg a nagy kiszerelésben árusító üzleteknek a még 

fogyasztható élelmiszerek kidobását és adjuk a rászorulóknak. 

Digitális infrastruktúra 

1. problématerület: Digitális sivatagok. Problémát jelent, hogy sok szolgáltatás túl drága. Ez 

egyenlőtlenséget idéz elő. 

 1. iránymutatás: Vezessünk be – a televízióadóhoz hasonló – internetadót, az állam pedig 

kötelezze a szolgáltatókat, hogy biztosítsanak internetszolgáltatást a felhasználók számára. 

Az államok az adóbevételből fizessenek a szolgáltatásért. 

 2. iránymutatás: Ingyenes barangolás valamennyi európai országban (internet-hozzáférés és 

telefonhívások egy másik uniós országban a hazaival azonos áron). 

 3. iránymutatás: Az alacsony jövedelmű háztartásoknak nyújtott támogatás/pénzügyi 

támogatás. 

 4. iránymutatás: Alapvető, minimális szolgáltatás a lehető legalacsonyabb áron. 

 5. iránymutatás: Internetes központok: számítógépes átjátszópontok mint a városlakók 

rendelkezésére álló ingyenes közszolgáltatások (autóbuszon, vonaton, könyvtárakban stb.). 

2. problématerület: Technológiai diszkrimináció: vannak generációk, amelyek nem rendelkeznek a 

szükséges készségekkel, és nem bíznak ezekben az új technológiákban (ez a hackertámadások 

problémájával is összefügg). Az emberek egy része mindig vonakodni fog: hogyan lehet meggyőzni és 

segíteni őket (különösen az időseket) és hogyan szabadítsuk ki őket ebből a sivatagból (az idősek 

magára hagyása és egyéb technológiai diszkrimináció)? 

 1. iránymutatás: Tudatosító és tájékoztató kampányok indítása, készség- és 

kompetenciafejlesztő képzések. 
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 2. iránymutatás: Kölcsönös segítségnyújtás – valaki meghatalmazása arra, hogy más nevében 

adminisztratív dolgokat intézzen az interneten. 

 3. iránymutatás: Mutassuk meg, hogy a számítástechnikai eszközök lehetőséget nyújtanak a 

másokkal – köztük az unokákkal és a gyermekekkel – való kapcsolattartásra. Keltsünk 

bizalmat az idősek számára játékosabb felhasználások révén. 

3. problématerület: Infrastruktúrák: a hálózati lefedettséget a költségproblémák előtt kell megoldani. 

Számos egyenlőtlenség tapasztalható. 

 1. iránymutatás: A cél az, hogy ne legyenek „fehér zónák”. Ne legyenek lefedetlen területek. 

 2. iránymutatás: Támogassuk a teljes területen szolgáltatókat (adócsökkentés, hozzájárulás). 

A kedvezmény igénybevételének feltételeként akár elő is írhatjuk a teljes terület 

kiszolgálását. Szabjunk határidőt. A szolgáltató adott határidőn belül biztosítson hálózati 

hozzáférést a teljes területen. Biztosítsuk, hogy a vonalak fenntartója ne legyen azonos a 

szolgáltatóval. 

 3. iránymutatás: Egyszerűsítsük és tegyük egyértelművé a választható szolgáltatók és 

szolgáltatások körét. 

 4. iránymutatás: Használjuk fel az utcai infrastruktúrát a digitális infrastruktúrák jobb 

kiépítésére 

 5. iránymutatás: Vegyük tudomásul, hogy léteznek lefedetlen területek. 

4. problématerület: Sokan még mindig nem bíznak az online eszközök (pl. az online fizetés) 

biztonságosságában. Kórházi, közhivatali rendszerek feltörésének kockázata. 

 1. iránymutatás: Európai szinten koordinált szakértői szervezet, amely garantálni tudja a 

biztonságot. Kiemelt hatáskörökkel rendelkező intervenciós csoport. 

 2. iránymutatás: A megelőzés megerősítését szolgáló ellenőrzési rendszert kidolgozó 

szakértői csoport. Saját védelmi rendszer, valamint a jobb felhasználással kapcsolatos 

tájékoztatás fokozása. Tudatosítás és oktatás. 

 3. iránymutatás: A magánélet védelmének biztosítása az interneten. Az online anonimitás és 

zaklatás problémája. 

5. problématerület: Bizonyos komponensek beszerzését illetően túlságosan függünk az Európán kívüli 

országoktól. Problémát jelent bizonyos komponensekhez való hozzájutás és az eszközök beszerzése. 

 1. iránymutatás: Az eszközök lecserélése helyett finanszírozzuk az eszközök adaptálását célzó 

munkát és kutatást. 
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Igazságos társadalom 

Szociális biztonság 

1. problématerület: Az egészségügyi és szociális biztonsági rendszerekhez való hozzáférés és a 

tagállamok közötti különbségek. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk az uniós tagállamok közötti együttműködés biztosítását az 

egészségügyi kutatás terén. Ugyanakkor biztosítani kell az orvostudomány terén elért 

eredményekkel kapcsolatos uniós szintű kommunikációt és az eredmények uniós szintű 

közzétételét. 

 2. iránymutatás: Közös egészségügyi és szociálpolitikát, valamint uniós szinten allokált 

költségvetést javasolunk annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban azonos 

egészségügyi és szociális biztonsági feltételeket, továbbá az orvosok számára egyenlő 

feltételeket lehessen biztosítani. 

 3. iránymutatás: Tegyük lehetővé, hogy a betegek abban az országban kezeltessék magukat, 

ahol a kezelés rendelkezésre áll – Biztosítsuk az uniós tagállamok közötti együttműködést. 

 4. iránymutatás: A receptre felírt gyógyszerek legyenek teljes mértékben térítésmentesek a 

rászorulóknak. 

 5. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU foglalkozzon az élet méltóságteljes befejezésével: 

eutanázia 

 6. iránymutatás: Páneurópai jog a születendő gyermek életéről való döntéshez. 

 7. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU adjon ki egy irányelvet, amely arra kötelezi a 

tagállamokat, hogy bizonyos költségvetést allokáljanak a szociális szolgáltatásokra. 

 8. iránymutatás: Javasoljuk a kórházak szakértelmének fejlesztését annak érdekében, hogy 

visszaszorítsuk a más országokba irányuló betegszállítást. 

 9. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU gondoskodjon az egészségügyi és szociális 

biztonsághoz való hozzáférésről a kapcsolati erőszak áldozatai számára. 

2. problématerület: A migránsok hozzáférése a szociális biztonsághoz és a támogatásokhoz, valamint 

egyenlőtlen feltételek a migránsok és az állampolgárok esetében. 

3. problématerület: Család nélküli gyermekek: az EU-n belül hosszadalmas az örökbefogadási eljárás, 

a gyermekek nevelőotthonban nőnek fel, gyorsabb az örökbefogadás az EU-n kívülről, a 

homoszexuális párok nem fogadhatnak örökbe gyermeket. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU biztosítsa az örökbefogadási eljárások felgyorsítását. 

 2. iránymutatás: Őrizzük meg a gyermekek jogait, biztosítsuk, hogy méltóságteljes otthonuk 

legyen a társadalomban. 

 3. iránymutatás: A tagállami jogszabályok egységesítése: mikor adható örökbe egy gyermek? 

 4. iránymutatás: Javasoljuk a máshonnan (akár az EU-n kívülről) származó bevált gyakorlatok 

összehasonlítását, és merítsünk belőlük ötleteket. 

 5. iránymutatás: Támogassuk a fiatalokkal és a családokkal foglalkozó szervezeteket (több 

erőforrás biztosítása és jobb munkavégzésük elősegítése). 
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4. problématerület: Az ápolási szolgáltatások válsága és probléma az ápolás finanszírozásával. 

 1. iránymutatás: Figyeljünk az ápolást-gondozást végzők mentális egészségének védelmére. 

5. problématerület: Az európai népesség öregszik, ami számos problémát idéz elő. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU különböző eszközökkel ösztönözze a születésszám 

növekedését. Az Európai Uniónak elő kell mozdítania az emberek szülővé váláshoz való 

jogát, és támogatnia kell őket szülői feladataik ellátásában – munkahelyvédelem, szülői 

támogatás. 

 2. iránymutatás: Biztosítanunk kell a nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, javasoljuk a 

nyugdíjak többféle forrásból történő finanszírozásának mérlegelését. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk a nyugdíjaknak a minimálbérhez kötését. 

 4. iránymutatás: Harmonizált európai szintű nyugdíjrendszer mindenki számára. 

 5. iránymutatás: Javasoljuk, hogy legyenek megfizethető nyugdíjasotthonok, illetve 

megfelelő intézmények a szakellátást igénylő idősebb betegek számára (például Alzheimer-

kórban szenvedők). 

6. problématerület: Egy kis csoporton belüli vagyonkoncentráció a gazdasági visszaesés idején. 

7. problématerület: Sok országban a kevésbé tehetős családok nem részesülnek megfelelő szociális 

támogatásban: a gyermekvállalás anyagi problémákba ütközik, kevesebb gyermek születik, a 

népesség pedig elöregszik. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a családok egészének szociális támogatására 

összpontosítsunk: tegyük lehetővé a sima átmenetet, azaz, hogy a fiatalok minél előbb részt 

vehessenek az aktív életben, és így az idősebbek nyugdíjba vonulhassanak. Emellett 

támogatni kell az idősebb családtagokról gondoskodó fiatalabb családtagokat stb. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk a szociálisan kedvezőtlenebb helyzetű fiatal családok 

támogatását és az igénybe vehető támogatásra vonatkozó tájékoztatást: a tanulás és a 

digitális jártasság elősegítése, oktatási eszközök, érdeklődési kör szerinti és tanulócsoportok 

létrehozása stb., tegyük közzé a lehetőségeket a médiában. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk a nők mint családanyák támogatását. 

 4. iránymutatás: Javasoljuk a fiatalok lakhatási célú pénzügyi támogatását (olcsóbb hitelek 

stb.). 

 5. iránymutatás: Javasoljuk az egyetemes jövedelem és életszínvonal biztosítását. 

 6. iránymutatás: Azon emberek társadalmi kirekesztésének problémája, akik aktívak 

lehetnek a társadalomban: a hátrányos helyzetűek és a betegek szociális támogatása. 

8. problématerület: A rendelkezésre álló szociális lakások és a megfizethető lakások hiánya. 

 1. iránymutatás: A lakásbérleti díjak és a lakásárak szabályozása. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk a lakhatás támogatását az olyan kisebb városokban és falvakban, 

amelyek közel fekszenek a munkalehetőséget kínáló nagyvárosokhoz. 

 3. iránymutatás: Javasolunk egy módot a fiatalok számára elérhető szociális lakások 

bérlésének előmozdítására (példa a tagállamok részére bérlakásépítéshez nyújtott 

támogatásra vagy a bérleti díjakhoz nyújtott támogatásra) – nem a megvásárolandó – és 

megépítendő – szociális lakásokhoz, hanem inkább a bérleti díjakhoz kellene szociális 

támogatást nyújtani. 

 

9. problématerület: Mentális egészség 

 1. iránymutatás: Fontos, hogy létezzenek megelőző programok. 
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 2. iránymutatás: Rövidebb munkaidő, valamint a magánélet és a munka összeegyeztetését 

segítő programok. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk a marihuána legalizálásának a mentális egészségre gyakorolt 

hatásával kapcsolatos kutatások előmozdítását. 

 4. iránymutatás: Az egészséges életmód előmozdítása. 

 

Egyenlő jogok 

1. problématerület: Az európai polgároknak a mássághoz való joga nem egyforma a tagállamokban, 

illetve nem mindenütt tartják tiszteletben ezt a jogot. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy mechanizmust a kisebbségi jogok 

tiszteletben tartásának figyelemmel kísérésére és betartatására (pl. portál vagy hivatal, ahol 

panaszt lehet benyújtani). 

2. problématerület: A megfizethető lakhatáshoz való jog nincs minden európai polgár számára 

biztosítva. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU az Európai Központi Bankon keresztül támogassa 

állami jelzáloggarancia-mechanizmusok tagállami szinten történő létrehozását (új lakások 

esetében). 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU pénzügyileg támogassa a leginkább rászoruló európai 

polgárok lakáshoz jutását (pl. fiatal családok, gyermekes családok, idősek, egyéb 

kiszolgáltatott helyzetben lévők támogatása). 

 3. iránymutatás: Felkérjük az Európai Bizottságot, hogy javasolja a tagállamoknak, hogy 

szervezzenek helyi népszavazásokat a maximális lakásbérleti díjakról. 

3. problématerület: A munkafeltételek és a bérek nem egységesek Európa-szerte. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU tegyen lépéseket egy egész Európára kiterjedő 

minimálbér elfogadása irányában. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy olyan intézményt, amely 

valamennyi tagállamban figyelemmel kíséri a munkafeltételeket. 

4. problématerület: Az egyenlőséggel kapcsolatos nevelés európai szinten nem megfelelő (a 

változatlanul fennálló különböző kulturális értékek fényében). 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU dolgozzon ki közösségi alapú programokat vagy 

projekteket az európai fiatalok iskolai és vállalati interkulturális csereprogramjai számára 

(online is). 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU dolgozzon ki egy tantervet az egyenlőséggel 

kapcsolatos nevelés céljára, amelyet valamennyi tagállam diákjai közös tanórákon 

tanulhatnak (online is). 

 

 

 

5. problématerület: A családjogok (beleértve a nevelőszülőket is) Európa-szerte egyenlőtlenek. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 

összetételétől függetlenül minden család azonos jogokat élvezzen valamennyi tagállamban. 
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 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU javítsa a szülői szabadság minimális időtartamának 

szabályozását és alkalmazását annak érdekében, hogy valamennyi uniós polgár egyformán 

élhessen vele. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a 

gyermekes családokat megillető támogatási intézkedések valamennyi tagállamban 

egységesek legyenek. 

 4. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU kiemelten foglalkozzon a heti (rövidebb és egységes) 

standard munkaidő bevezetésének kérdésével az európai polgárok és családjaik közötti jobb 

és egyenlő bánásmód biztosítása érdekében. 

Méltányosság 

1. problématerület: Bérszakadék (földrajzi, illetve nemek közötti alapon) 

 1. iránymutatás: A tisztességes fizetések előmozdítása (figyelembe véve a vállalatoknak az 

Unión belüli, külföldre történő kiszervezését is). 

 2. iránymutatás: Csökkentsük a nemek közötti bérszakadékot. 

2. problématerület: Anyasági/apasági/szülési problémák (különösen a fiatalok esetében) 

 1. iránymutatás: Támogassuk az anyaságot/apaságot (különösen a fiatalok esetében) 

3. problématerület: Az igazságosság hiánya a minőségi oktatáshoz való hozzáférés terén 

 1. iránymutatás: Mozdítsuk elő az igazságosságot és a nemek közötti igazságosságot az 

oktatásban. 

 2. iránymutatás: Az EU-ban a felsőoktatásban szerzett okleveleket fogadják el minden uniós 

országban. 

 3. iránymutatás: Igazságosság a minőségi és összemérhető oktatáshoz való hozzáférés terén 

a különböző államokban. 

4. problématerület: Az első munkahelyhez jutás nehézségei 

 1. iránymutatás: Segítsük elő az első munkahely megszerzését és a szakmai gyakorlaton való 

részvételt a szakképzésben és a felsőoktatásban 

Sportolási lehetőség 

1. problématerület: A sport és a testmozgás lehetőségének hiánya: létesítmények, sokféleség, 

fontossági sorrend. 

 1. iránymutatás: Csökkentsük a társadalmi és a nemek közötti szakadékot a sportolási és 

testmozgási lehetőségek terén. Ösztönözzük a test használatát a mindennapi életben. 

 2. iránymutatás: Tudatosítsuk a testmozgás fontosságát. Biztosítsuk, hogy a 

közlétesítmények minőségi és sokféle sportolási lehetőséget nyújtsanak. EU: iránymutatások 

kidolgozása, hogy az országok ebbe az irányba haladjanak. 

 3. iránymutatás: A sport és a testmozgás legyen része a nemzeti egészségügyi szolgálatnak 

(fizikai és mentális egészség). 

 4. iránymutatás: Sokszínű sport a különböző képességek fejlesztésére. 

 5. iránymutatás: Keressünk kreatív megoldásokat a technológiai lehetőségek és a testmozgás 

összekapcsolására (alkalmazások, amelyek lehetővé teszik, hogy különböző emberek együtt 

sportoljanak, személyesen vagy online). 
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Tanulás Európában 

Európai identitás 

1. problématerület: Az Európához tartozás érzése. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk a hovatartozás érzésének erősítését kulturális, szakmai és 

társadalmi (többek között sportjellegű) cserék révén, például különböző tevékenységekkel 

foglalkozó táborokban és találkozóhelyeken. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a hovatartozás érzését az európai intézményekről és a 

tagállamokról szóló bővebb tájékoztatással erősítsék meg. 

 3. iránymutatás: Több részvételi lehetőséget javasolunk, pl. polgári fórumok keretében. 

 4. iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy a közös sikertörténetek (pl. a világjárványok elleni 

küzdelem, a béke megteremtése) és az EU által eddig elért eredmények váljanak az iskolai 

tananyag részévé. 

 5. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU erőteljesebben támogassa a kulturális programokat 

és cseréket. 

2. problématerület: Az oktatás nem mindenki számára elérhető (pl. Erasmus+). 

 1. iránymutatás: Javasoljuk olyan programok és ajánlatok kidolgozását, amelyek minden 

korosztály rendelkezésére állnak (a háttértől, az életkortól és az iskolázottságtól függetlenül). 

 2. iránymutatás: Még több cserére (kultúra, zene, felfedezés) és finanszírozásra van 

szükségünk. 

 3. iránymutatás: Nagyobb fokú digitalizálást javasolunk az osztálytermekben (pl. 

transznacionális osztályok együtt a virtuális térben). 

3. problématerület: Olyan közös érdekek előmozdítása, amelyek összekapcsolják egymással az 

európai polgárokat. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk a meglévő programok (versenyek, bajnokságok) európaibbá 

tételét. 

4. problématerület: Nyelvi akadályok 

1. iránymutatás: Javasoljuk a többnyelvűség fejlesztését már egészen fiatal korban. 5. 

problématerület: Azonos szintű tudás biztosítása Európáról. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy minden tagállamban vezessenek be egy Európával 

foglalkozó átfogó tantárgyat (történelem, politika, állampolgári ismeretek). 

 

 

Digitális oktatás 

1. problématerület: Jó digitális infrastruktúra létrehozása. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU biztosítsa, hogy minden polgár rendelkezzen 

technikai hozzáféréssel (hálózat és terminálok), továbbá hogy a digitális infrastruktúrát 

fejlesszék az országokban (szem előtt tartva az újrafelhasználható berendezések 

beszerzését). 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU foglalja jogszabályba az internethez való jogot. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a témát a fenntarthatóság szempontjának 

figyelembevételével kezeljék. 
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2. problématerület: A digitalizációhoz való hozzáférés mindenki számára. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU tegyen hozzáférhetővé anyagokat és képzést 

valamennyi polgár számára, különös tekintettel az informatikai készségekkel nem rendelkező 

polgárokra. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU tegyen eszközöket ingyenesen elérhetővé 

felhasználás céljából (írási programok, oktatási platformok). E célra vagy saját programokat 

kellene kidolgozni, vagy a meglévő programokat (pl. Office) kellene mindenki számára 

elérhetővé kell tenni. 

3. problématerület: A digitális oktatás és munka szabályozásának szükségessége. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy mozdítsák elő az iskolákkal, vállalatokkal, politikusokkal, 

egészségügyi hatóságokkal, pszichológusokkal és szociológusokkal folytatott kerekasztal-

beszélgetéseket, valamint jogilag szabályozzák az online oktatást és az online munkát. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a digitális jártasság mellett a polgárok kritikai képességeit 

is fejlesszék. A polgároknak képeseknek kell lenniük a tartalmak kritikus kezelésére. 

4. problématerület: A digitális világ negatív hatásainak megelőzése. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy informatikai képzésen és szakmai gyakorlatokon keresztül, 

iskolai tantárgy keretében tudatosítsák a fiatalokra jelentett veszélyt. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az innováció váljon a digitális oktatás részévé, és 

erőteljesebben támogassák. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a nagy informatikai platformok legyenek jobban 

elszámoltathatók. 

Kulturális csere 

1. problématerület: Túl kevesen vehetnek részt európai csereprogramokban. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU ösztöndíjakkal és az iskoláknak nyújtott költségvetési 

támogatással segítse a kevésbé tehetős gazdasági háttérrel rendelkezők csereprogramokban 

való részvételét. 

 2. iránymutatás: Az iskolákban jobb tájékoztatás álljon rendelkezésre. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk, hogy jöjjön létre egy közös uniós platform az információcsere 

koordinálására, beleértve a más országok iskolarendszereire vonatkozó információkat is, és 

vonják be a vállalatokat e struktúrába, mivel azok gyakornokként felvehetnek diákokat. 

 4. iránymutatás: Dolgozzunk ki programokat iskolák vagy osztályok számára, hogy 

felkereshessenek más uniós országokat. 

 5. iránymutatás: Közös uniós formátum az „osztályok” cseréjéhez. 

 6. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU dolgozzon ki szóróanyagot a tagállamok oktatási 

rendszereiről. 

 

2. problématerület: Nem áll rendelkezésre elegendő lehetőség vagy ismeret arra vonatkozóan, hogy 

az egyes korcsoportokban és foglalkozási területeken hogyan lehet részt venni a cserékben. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU a csereprogramokban már korábban részt vevő 

személyeket kérje fel az ilyen cseréket aktívan népszerűsítő nagykövetnek. 

Környezeti nevelés 

1. problématerület: Az uniós polgárokat nem vonják be az éghajlatváltozás és a fenntarthatóság 

problémájába. 
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 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU tegyen többet a fenntartható gyakorlatok terén 

bevált gyakorlattal kapcsolatos tudásmegosztás megkönnyítésére. Tudás- és 

technológiacsere az oktatási, kormányzati és üzleti szervezetek között. 

 2. iránymutatás: Azt ajánljuk, hogy az EU konkrétabb tanácsokat adjon a polgároknak azzal 

kapcsolatban, hogy ténylegesen mi lehet egy fogyasztó/magánszemély fenntartható 

választása. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a polgárokat közvetlenül, konkrétabban és helyi szinten 

tájékoztassák arról, hogy magatartásuk hogyan befolyásolja a környezetüket. 

 4. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU indítson fenntarthatósági kihívást az összes tagállam 

iskolái számára. 

2. problématerület: Nincs elég gyakorlati tapasztalatunk arról, hogy mi is valójában a környezet és az 

éghajlat, és mit jelentenek számunkra. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az oktatási programok jobban irányuljanak azokra a 

projektekre, amelyek kapcsolatba hozzák a gyerekeket a környezettel és az 

éghajlatváltozással, és próbáljanak megoldásokat kidolgozni. 

 2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a fenntarthatóságot az egész EU-ban építsék be más iskolai 

tantárgyak tanterveibe is. 

 

Minőség, finanszírozás és az oktatáshoz való hozzáférés 

1. problématerület: 

 1. iránymutatás: Egységes szabályozott oktatási színvonal Európa-szerte. Általános iskolai és 

középszinten is. 

 2. iránymutatás: Az EU valamennyi általános iskolájában egyetlen európai nyelvet kell 

oktatni, amelyet az uniós tagállamok finanszíroznak és fizetnek. 

 3. iránymutatás: Az Erasmus programnak mindenki számára könnyen elérhetőnek kell 

lennie. 

 4. iránymutatás: Egyenlő hozzáférés mindenki számára a felsőfokú oktatáshoz. Ennek hiánya 

akadályozza az egyenlő hozzáférést. 

 

2. problématerület: 

 1. iránymutatás: Mindenki számára egyformán ingyenes oktatás az EU-ban. 

3. problématerület: 

 1. iránymutatás: Azt ajánljuk, hogy az élethez szükséges készségeket, beleértve a szexuális 

egészséget érintő kérdéseket is, minden szinten oktassák az iskolákban. Az ezt ellenző 

megnyilvánulások esetén önkéntes órákon kell biztosítani a tényleges szexuális oktatást. 

4. problématerület: 

 1. iránymutatás: A finanszírozás és a finanszírozáshoz vagy ösztöndíjhoz való hozzáférés EU-

szerte létfontosságú az oktatás egyenlőségének és a technológiához való egyenlő 

hozzáférésnek a biztosításához. 

5. problématerület: 

 1. iránymutatás: A tanárok nagyobb fokú egyéni támogatása. 

Az oktatás harmonizációja 
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1. problématerület: 

 1. iránymutatás: Európa-szerte valamennyi iskolában egységes oktatási színvonalat kellene 

biztosítani. 

2. problématerület: 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU-ban a környezetvédelmi oktatás már a legfiatalabb 

kortól kezdve és mindenki számára szerepeljen az iskolai tantervben. 

3. problématerület: 

 1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az angolt mint közös európai nyelvet oktassák, ami Európa-

szerte jelentősen megkönnyítené a környezetvédelemmel és az összes többi kérdéssel 

kapcsolatos oktatást. 

 

Etikus és biztonságos digitális átállás 

A digitalizáció demokratizálása 

1. problématerület: Az iskolában a digitális eszközöket és használatukat nem oktatják megfelelően. 

 1. iránymutatás: Integrálni kell a digitális eszközökön alapuló iskolai oktatást. 

 2. iránymutatás: Európa-szerte szükség van a digitális eszközökkel és a belőlük adódó 

problémákkal kapcsolatos iskolai oktatásra. 

2. problématerület: Visszaélések tapasztalhatók az internethasználattal kapcsolatban (ideértve az 

online zaklatással kapcsolatos problémákat is) 

 1. iránymutatás: Világosabb és szókimondóbb pedagógiára van szükségünk ahhoz, hogy az 

internet helyes használatára neveljük az embereket (lásd az oktatáshoz kapcsolódó 1. 

problémát). Javasoljuk az internethasználatról szóló etikai tanfolyamok bevezetését. 

 2. iránymutatás: Cselekednünk kell az álhírekkel és a félretájékoztatással szemben. 

Javasoljuk az olyan intézkedések fokozását, mint például az „ellenőrzött weboldalak”. 

 3. iránymutatás: Meg kell erősítenünk az internetes visszaélések elleni küzdelmet. Javasoljuk 

egy, a rendőrséghez közel álló, digitális problémákra szakosodott szervezet létrehozását, 

amely képes azonosítani az embereket az interneten és felderíteni az elfogadhatatlan 

magatartásformákat. 

3. problématerület: A felszerelések és a digitális szolgáltatások nagyon drágák 

 1. iránymutatás: Javasoljuk a digitális innovációba való beruházást annak érdekében, hogy 

minden európai polgár helyi szinten hozzájuthasson a felszerelésekhez. 

4. problématerület: Vannak, akik nem értenek a digitális eszközök használatához – hogyan lehet 

elérni, hogy minden európai megtanulja a használatukat? 

 1. iránymutatás: Tanítsuk az iskolában a digitális eszközök használatát, de vonjuk be a médiát 

is ezekbe a kérdésekbe, mivel fontos szerepet játszik a digitális tudatosság erősítésében. 

 2. iránymutatás: Létezzen egyetlen internethálózat minden uniós országban. 

 3. iránymutatás: Minden online elérhető információt be lehessen jelenteni offline is. 

5. problématerület: A polgárok túlságosan kevés információval rendelkeznek személyes adataik 

felhasználásáról, és különösen személyes adataik értékesítéséről 

 1. iránymutatás: Korlátozni kell az internet-hozzáféréshez szükséges személyes adatok 

számát, és a digitális platformoknak felelniük kell az adatok felhasználásáért. 
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 2. iránymutatás: Hozzunk létre közös felhőt az európai vállalatok számára. 

 3. iránymutatás: Hozzunk létre egy európai közösségi hálózatot – európaiak által az 

európaiak számára. 

6. problématerület: A mesterséges intelligencia algoritmusai nem egyértelműek. 

 1. iránymutatás: Egyszerűsítsük és magyarázzuk el a mesterséges intelligencia által használt 

algoritmusokat a jobb társadalmi elfogadás érdekében. 

Kiberbiztonság 

1. problématerület: Az adatokat felhasználó multinacionális vállalatokra, például a közösségi 

hálózatokra vonatkozó szabályok és átláthatóság hiánya. 

 1. iránymutatás: Szükségünk van egy olyan szervezetre, amely képviseli a fogyasztókat és 

védi az emberek érdekeit az adataikat felhasználó vállalatokkal szemben. 

 2. iránymutatás: Együtt kell felszólalnunk Európában a nagy befolyással rendelkező digitális 

óriások ellen; lehetővé kell tenni, hogy ezeket a vállalatokat ne csak az Egyesült Államokban, 

hanem Európában is el lehessen ítélni és kötelezni lehessen őket az európai jogszabályok 

alkalmazására. 

 3. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a személyes adatok felhasználására vonatkozó, a honlapra 

való belépéskor megjelenő hozzájárulás szövege egyértelműbb és rövidebb legyen. 

4. iránymutatás: Vegyünk példát azokról az országokról, amelyek már működő megoldásokat 

dolgoztak ki (pl. a finnországi oktatási rendszer) 2. problématerület: A kiberbiztonság összetett 

kérdés, és nem világos, hogy hogyan és milyen szinten kezelik ezt a témát. 

 1. iránymutatás: Javasoljuk a vállalatok és az Európai Unió országai közötti együttműködés 

fokozását, valamint globális intézkedések és globális kiberbiztonsági megállapodás 

bevezetését. 

3. problématerület: Internetfelhasználóként többféle kockázatnak (adathalászat, kalózkodás stb.) 

vagyunk kitéve. Nem mindannyian vagyunk tisztában ezekkel a kockázatokkal, és nem feltétlenül 

tudjuk, hogyan ismerhetők fel. 

 1. iránymutatás: A kockázattudatosság ugyan létezik, de még meg kell erősíteni. Javasoljuk, 

hogy a kockázattudatosságot konkrét példák segítségével fokozzuk (például magyarázzuk 

meg az adathalászatot és hozzunk rá példákat; magyarázzuk el, hogy léteznek hamis 

reklámok, és hozzunk rá példákat stb.). 

 2. iránymutatás: Javasoljuk a felhasználók különböző típusaihoz (fiatalok, gyakori 

felhasználók) igazított, több hálózatra kiterjedő európai tudatosító kampányok bevezetését. 

 3. iránymutatás: Egyszerűsítsük és tegyük világossá, hogy miként működik a közösségi 

hálózatokon a visszaéléseket elkövető felhasználók bejelentése, annak érdekében, hogy 

felismerjük és szankcionálni tudjuk azokat az embereket, akik visszaélésszerű magatartást 

tanúsítanak az interneten. 

4. problématerület: Egyre több és több (széles értelemben vett) honlapot és platformot használnak 

fel eszközként kiberbűnözés céljára (pénz követelése, fenyegetés, zaklatás, zsarolás stb.). 

 1. iránymutatás: Javasoljuk a honlapok/platformok és a hatóságok közötti együttműködés 

megerősítését a kiberbűnözés szisztematikusabb felismerése és nyomon követése 

érdekében. Fontos, hogy valamennyi „színfalak mögötti” szereplő munkáját láthatóvá 

tegyük. 

Adatvédelem 
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1. problématerület: A polgárok által megosztott adatokhoz való, a polgárok általi hozzáférés és az 

azok feletti ellenőrzés hiánya. 

 1. iránymutatás: Hozzunk létre olyan uniós szervet, amely könnyen elérhető a polgárok 

számára, és amely megköveteli az átláthatóságot az uniós tagállamok részéről, illetve közös 

normákat ír elő számukra. 

 2. iránymutatás: Adjunk lehetőséget az emberek számára annak eldöntésére, hogy mely 

adatok minősülnek érzékenynek, és melyek nem. 

 3. iránymutatás: Vezessünk be digitális uniós azonosítót (nemcsak nemzeti digitális 

azonosítót). 

 4. iránymutatás: Átláthatóbbá kell tenni, hogy a telefonok, otthoni alkalmazások (Alexa) mit 

gyűjtenek, tárolnak és osztanak meg (és kivel), a tulajdonosok számára pedig lehetőséget 

kell biztosítani az adathozzáférés törlésére/korlátozására. 

2. problématerület: Elégtelen mechanizmusok az adatóriások (pl. Facebook) ellenőrzésére, mivel azok 

még erősebbek, mint a politikai döntéshozók. 

 1. iránymutatás: Világos fékek és ellensúlyok a független és a tagállamok által finanszírozott 

(nem politikai, hanem szakértői) uniós szerv révén. 

 2. iránymutatás: A digitális hirdetésekre vonatkozó új szabályozás. 

 3. iránymutatás: Az adatvédelmi megfelelés uniós tanúsításának minden technológiai 

vállalat/szolgáltató számára kötelezőnek kell lennie, és azt jól láthatóan be kell építeni egy 

szervezet internetes megjelenésébe. 

 4. iránymutatás: Jutalmazzuk azokat a vállalatokat, amelyek betartják az adatvédelmi, 

átláthatósági és biztonsági előírásokat. 

3. problématerület: A polgárok nem elégséges digitális oktatása. 

 1. iránymutatás: Személyre szabott tanfolyamok az idősebbek számára, és segítségnyújtási 

szolgáltatások. 

 2. iránymutatás: Konkrét tanterv a fiatalabb generációk számára (az iskolákban és otthon). 

 3. iránymutatás: A nem helyi technológiai felhasználók támogatása a technológiahasználattal 

kapcsolatos naprakész ismeretek megszerzésében. 

 4. iránymutatás: Húzzunk meg egy alapvonalat, amely az elvárt minimális digitális jártasságot 

jelzi. 

 5. iránymutatás: Az EU-nak támogatnia kell azokat az oktatási (nemzedékek közötti) 

programokat, amelyek keretében a fiatalok megtanítják az időseknek, hogyan igazodjanak el 

a digitális környezetben. 

 6. iránymutatás: Alakítsunk ki speciális oktatási programokat és kommunikációs 

kampányokat a kiberbűnözéssel kapcsolatban. 

4. problématerület: A digitális környezetben használt (jogi és technológiai) nyelv túlságosan 

bonyolult ahhoz, hogy a polgárok megértsék. 

 1. iránymutatás: Vezessünk be tanúsítási kritériumokat a technológiai vállalatok számára: 

készítsenek mindenki számára érthető, egyszerűsített összefoglalókat az adatok 

felhasználásáról. 

 2. iránymutatás: Az alapelv a személyes adatok felhasználására vonatkozó engedély 

megtagadása (a kifejezett hozzájárulás kivételével) vagy a korlátozott engedélyezés legyen. 

 3. iránymutatás: Javítsuk az általános adatvédelmi rendelet és általában az adatvédelem 

változásaival kapcsolatos kommunikációt. 

5. problématerület: Az adatvédelemre irányuló elégtelen kutatás. 
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 1. iránymutatás: Uniós források a kutatási erőfeszítések bővítésére. 

6. problématerület: A technológiához való hozzáférés hiánya (pl. az alacsony jövedelmű környezetből 

származó gyermekek esetében) 

 1. iránymutatás: Finanszírozzunk támogatási programokat azok számára, akik nem 

rendelkeznek hardverrel és nincs lehetőségük a beszerzésére. 

 2. iránymutatás: Viszonyítási alapul szolgáló információk létrehozása az EU számára, 

valamint a technológiákhoz való hozzáférés javítása oktatási programokon/intézményeken 

keresztül. 

 

 

 

 

A digitális átalakulás és az egészség 

1. problématerület: Hogyan kezeljük a technológia által az emberek mentális egészségére gyakorolt 

hatást? 

 1. iránymutatás: Hozzunk létre egy kétéves kísérleti projektet, amely a finn oktatási modellt 

alkalmazza valamennyi tagállamban, majd értékeljük az eredményeket. 

 2. iránymutatás: Olyan szervezet/intézmény, amely az időseket oktatja az internet 

egészséges használatára. 

 3. iránymutatás: Hozzunk létre közös tanulóhelyeket az iskolákban a kiskorúak és családjaik 

számára, hogy együtt tanuljanak. 

 4. iránymutatás: Tanulmányozzuk és vizsgáljuk meg, hogy a digitális oktatáshoz szükséges 

infrastruktúra valamennyi tagállamban hasonló szinten van-e (minden iskola rendelkezik-e 

számítógépekkel, optikai szálas internettel stb.) 

2. problématerület: Hogyan küzdjünk az „álhírek”, az algoritmusok ereje és a rossz adatvédelem által 

együtt okozott károk ellen? 

 1. iránymutatás: Tanítsuk meg az embereket kritikusan gondolkodni 

 2. iránymutatás: Az algoritmusok jelöljék meg automatikusan az adott téma leginkább 

szembenálló / egybehangzó változatait, valamint más nézőpontokat (álhíreket), hogy 

összehasonlíthassuk őket. 

 3. iránymutatás: Az adatok helyi eszközökön történő kezelése és tárolása a felhőben való 

megosztás nélkül 

 4. iránymutatás: A tudományos közösség többségi álláspontját fogadjuk el igaznak, és ezzel 

érveljünk más nézőpontok ellen. 

 5. iránymutatás: Olyan szervezet vagy intézmény, amely ellenőrzi a híreket, és nyilatkozik 

arról, hogy valóságot állítanak-e. 

 6. iránymutatás: A média nem lehet magánjellegű, közjellegűnek kell lennie, hogy ne 

kereshessen pénzt hazugságok terjesztésével. 

 7. iránymutatás: Hozzunk létre egy kétéves kísérleti projektet, amely a finn oktatási modellt 

alkalmazza valamennyi tagállamban, majd értékeljük az eredményeket. 

 8. iránymutatás: Hozzunk létre egy ellenőrzött híreket közlő európai online platformot. 

 9. iránymutatás: Hozzunk létre egy európai digitális platformot, amely tájékoztatást, 

valamint képzést és oktatást is kínál (nemcsak az internet egészséges használatáról, hanem 
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sok más szempontról is), továbbá amelynek segítségével a mentális egészséggel foglalkozó 

erőforrásokat és szakembereket is kereshetünk.
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I. melléklet: Az iránymutatások kidolgozásának folyamata 

A második ülésszak áttekintése 

 

2021. 11. 05., péntek 

1. plenáris ülés 

Cél: A vitacsoporti kapcsolat felelevenítése és a második ülésszak előkészítése 

Köszöntő; Polgári felszólalások; A nagykövetek beszámolója a konferencia plenáris üléséről; A 

platform aktualizálása; A hétvégi ülés napirendje; Az ülésszakon alkalmazott módszertan 

ismertetése 
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2021. 11. 06., szombat 

Munkaterület szerinti 1. plenáris ülés 

Cél: a szakértők megosztották az alterületekhez tartozó témákkal kapcsolatos gondolataikat 

Az 1. alcsoport munkája 

1. cél: a polgárok az alterület témái, a szakértőktől kapott információk, valamint saját 

ismereteik és tanácskozásaik alapján az adott alterületen belül konkrét problématerületeket 

azonosítottak 

2. cél: a polgárok mindegyik problématerület tekintetében iránymutatásokat és indoklást3 

fogalmaztak meg 

 

2021. 11. 07., vasárnap 

Munkaterület szerinti 2. plenáris ülés 

Cél: a szakértők további gondolatokat osztottak meg az alterületekhez tartozó témákkal 

kapcsolatban 

A 2. alcsoport munkája 

1. cél: a munkaterülettől függően a polgárok új problématerületeket, iránymutatásokat és 

indoklásokat határoztak meg, vagy részletesebben folytatták a szombati munkát. 

2. cél: a polgárok véglegesítették az iránymutatásokat és indoklásokat. 

2. plenáris ülés 

1. cél: a csoportok előadói beszámoltak az alcsoportokban folytatott megbeszélésekről 

2. cél: a polgárok visszajelzést adtak a 2. ülésszakról 

3. cél: a fő moderátorok felvázolták, hogy mi várható a 3. ülésszakon 

  

                                                
3 A problématerületek, iránymutatások és indoklások részletes ismertetése című melléklet tartalmazza 
a felsorolást. 
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B. Az iránymutatások kidolgozására szolgáló eljárás részletes ismertetése 

 Kezdeti helyzet: Az 1. ülésszak során mindegyik európai polgári vitacsoport 75–78 olyan témát 
említett, amely kapcsolódik a vitacsoport átfogó témájához. Ezeket a témákat 5 
munkaterületbe szervezték, amelyek több alterületet tartalmaznak. A vitacsoport által 
felvetett témák képezték a 2. ülésszak során végzett munka alapját. A 2. ülésszak előtt 
kijelölték, hogy az egyes polgárok mely konkrét munkaterületen és alterületen fognak 
dolgozni. 
 

 A polgárok szombat reggel első lépésként részt vettek a munkaterületük szerinti plenáris 
ülésen. Mindegyik munkaterülethez egy plenáris ülés tartozik, amelyen az adott 
munkaterületen dolgozó három alcsoport vesz részt. A munkaterület szerinti plenáris ülés 
során a moderátorok ismertették az alterületekhez tartozó témákat, és egy vagy két szakértő 
e témák mindegyikével kapcsolatban megosztotta gondolatait a vitacsoport résztvevőivel. Ezt 
követően a résztvevők röviden kérdezhettek a szakértőktől. A munkaterület szerinti plenáris 
ülés végén mindegyik alcsoport 20 percet kapott arra, hogy kiindulásként nagy vonalakban 
közösen megbeszéljék, hogyan látják a témák és a problématerületek összekapcsolását. 
 

 A munkaterület szerinti plenáris ülést követően a polgárok megkezdték az alcsoporti szintű 
munkát. Az alcsoporti munka első részének célja az volt, hogy a polgárok saját ismereteiket, a 
szakértőktől kapott információkat és az alterülethez tartozó témát alapul véve kijelöljék 
munkájuk és megbeszéléseik irányvonalát a problématerületek világos meghatározása 
érdekében. A problématerületek olyan problémákat takarnak, amelyekre válaszul változást 
kell elérni, illetve olyan területeket, amelyek megkérdőjelezhetők. Amennyiben egy témára 
többé-kevésbé már önmagában is lehetett problématerületként tekinteni, azt kiindulásként 
fel lehetett használni. A nagyon tág témákat problématerületté lehetett alakítani. 
 

 A polgárok az alcsoporti ülés első 45 percében korlátlan számú problématerületet 
meghatározhattak. A munkaterület szerinti plenáris ülést követően vasárnap a polgároknak 
lehetőségük volt a még ki nem dolgozott problématerületek átgondolására, tekintettel arra, 
hogy a szakértőktől kapott további információk új szempontokat vethettek fel. 
 

 A szombati nap hátralevő részében a polgárok továbbra is alcsoportokban dolgoztak, és 
megkezdték az általuk azonosított problématerületekre vonatkozó iránymutatások 
kidolgozását. Az iránymutatások megfogalmazása az első lépés az ajánlások kidolgozásához, 
amely a 3. ülésszak célkitűzése. A 2. ülésszak során megfogalmazott iránymutatások 
szolgálnak majd az ajánlások kidolgozásának alapjául a 3. ülésszak során. 
 

 A szombati nap végén az alcsoportokkal ismertették a munkaterületükhöz tartozó egy másik 
alcsoport munkáját, és felkérést kaptak, hogy adjanak visszajelzést azzal kapcsolatban. 
 

 A vasárnapi munka a munkaterület szerinti plenáris üléssel indult, amelynek célja az volt, hogy 
az egyes alcsoportok bemutassák az általuk már kidolgozott tervezett iránymutatásokat. 
Emellett új szakértők osztották meg gondolataikat a polgárokkal vagy azokról a témákról, 
amelyeken az alcsoport már dolgozott, vagy az alterülettől függően új témákról. 
 

 A munkaterület szerinti plenáris ülés után a polgárok alcsoporti szinten folytatták a munkát, 
amelynek keretében véglegesítették a szombati iránymutatásokat, beépítették a szakértői 
visszajelzéseket vagy új problématerületeket azonosítottak és új iránymutatásokat határoztak 
meg. 
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II. melléklet: A problématerületek, iránymutatások és indoklások részletes ismertetése 

NB.: A moderátoroknak az egyes témákat leíró jegyzetei. A moderátorok az anyanyelvükön jegyzeteltek. I = problématerület, O = iránymutatás, 

J = indoklás 

I. munkaterület: „Munkavállalás Európában” 

Eredeti nyelven 
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Munkaerőpi
ac (1. 
alcsoport 
(német)) 

I1: Gleiche Lebensqualität (zwischen Ländern / zwischen Land/Stadt). 
 
O1: Eine proaktive EU-Wirtschaftspolitik um die Globalisierung besser zu steuern. 
J1: Die Exzesse der Globalisierung sollten korrigiert werden und "Brain Drain" verhindert werden. 
 
O2: Eine "Magna Carta", die alle zentralen Arbeitsthemen regelt. 
J2: Eine Charta kann ein verbindendes Element sein. 
 
O3: Nationale Umsetzung von EU-Verordnungen ist ein Problem. 
J3: In einigen Ländern ist nicht Regulierung, sondern Umsetzung die Herausforderung. Es gibt eine große Schattenwirtschaft. 
 
I2: Harmonisierung vs Liberalisierung 
 
O1: Es sollte eine Harmonierung der Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen geben. 
J1: Ungleiche Arbeitsbedingungen können zu sozialer Exklusion führen. 
 
O2: Unternehmerische Freiheit darf nicht zu sehr eingeschränkt werden 
J2: Unternehmen könnten weniger Menschen einstellen durch Überregulierung. 
 
O3: Die EU sollte einen Europäischen Mindestlohn etablieren 
J3: Es entstehen ansonsten ethisch problematische Situationen. Aktuell z.B. Erntehelfer in der Hochphase der Pandemie aufgrund des Lohngefälles. 
 
O4: Recht auf Arbeitsplätze für alle 
 
I3: Arbeitnehmerrechte stärken 
 
O1: Gründung von Gewerkschaften unterstützen 
 
I4: Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
O1: Die Kluft zwischen Öffentlichen und Privaten Sektor muss geschlossen werden 
J1: im Öffentlichen Bereich gibt es bis zu einem Jahr Elternzeit, in Privatunternehmen nur 4 Monate (Beispiel aus Griechenland). Es gibt auch große 
Unterschiede bei den Zulagen. 
 
O2: Die Betreuung muss verbessert werden um die Work-Life Balance zu ermöglichen. 
J2: Ohne Investionen in die Infrastruktur, vor allem Kindertagesstätten, kann keine ausreichende Betreuung gewährleistet werden. 
 
O3: Es gibt hier noch eine starke Ungleichheit zwischen Frauen und Männern 
J3: Hier spielen Tradition und Kultur eine gewichtige Rolle, aber durch richtige Anreize kann die Ungleichheit reduziert werden. Außerdem müsste es 
eine größere Anerkennung und Akzeptanz für Betreuung geben, vor allem für Frauen. 
 
O4: Große Dringlichkeit in der Umsetzung von EU Richtlinien in nationales Recht 
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J4: Es gibt noch zu viele Unterschiede zwischen den Ländern. 
 
O5: Andere Formen von Familien dürfen nicht ignoriert werden. Dies gilt auch für Familien, die Behinderte Personen betreuen. 
 
I5: EU Aktionsplan zu sozialen Rechte 
 
O1: Aktionsplan sollte rechtlich bindend gemacht werden, damit nationale Regierungen verpflichtet sind, ihn umzusetzen 
J1: Es gibt keinen Fortschritt ohne Verbindlichkeit 
 
O2: Mehr Aufklärung bei Bürgern bei diesen Entscheidungen 
J2; Ohne Wissen kann man nicht gemeinsam handeln. Es sollte ein gemeinsames Medium europaweit geben. 
 
O3: Geschlechtergleichheit muss vorangetrieben werden. Das gilt auch für Equal Pay. Transparenz bei Löhnen ist essentiell. 
 
O4: Chancengleichheit für alle (Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderte Personen,... 
 
I6: Lokale Wirtschaft stärken 
 
O1: Steuerbefreiung für lokal angebaute oder produzierte Waren 
J1: So können bessere, nachhaltigere und ökologische Strukturen aufgebaut werden, die den Menschen vor Ort helfen 
 
O2: KMUs besser schützen. Ein EU-Büro könnte hier unterstützen, z.B. mit Informationen, Rechtsbeistand 
 
O3: Bessere Anreize setzen für gefährliche Tätigkeiten 
 
O4: Start-Ups in der Lokalwirtschaft: System von Darlehen, die von großen Banken unterstützt wird. Auch Unterstützung von lokaler rechtlicher 
Beratung; 
J4: Start-ups sind besonders in der Anfangsphase abhängig von Unterstützung um später erfolgreich zu sein. 
 
I7: Bedingungsloses Grundeinkommen 
 
O1: Es sollte einen Vertrag geben, der verschiedene Aspekte berücksichtigt. Eine europäische Gewerkschaft soll die Einhaltung überwachen. 
J1: Ohne Überwachung ist die Umsetzung schwierig 
 
O2: Von zentraler Bedeutung ist die Anpassung an den nationalen Kontext. 
J2: Die Kaufkraft in den Ländern ist sehr unterschiedlich, ein Grundeinkommen hätte daher ganz andere Auswirkungen 
 
O3: Vor einem bedingungslosen Grundeinkommen muss ein EU weiter Mindestlohn etabliert sein. 
J3: Das Grundeinkommen geht über den Mindestlohn hinaus und wäre als erster Schritt zu weitreichend 
 
O4: Das Grundeinkommen muss an eine Regulierung der Migration gekoppelt werden. 
O4: Ohne Regelung wird das Migrationssystem überfordert und falsche Anreize gesetzt 
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O5: Das Grundeinkommen ist als Konzept sinnvoll und hat das Potential, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen 
J5: Es gibt Umstände im Leben oder finanzielle Abhängigkeiten, die die volle Entfaltung eines Menschen einschränken oder verhindern. Durch ein 
bedingungsloses Grundeinkommen besteht die Möglichkeit, sich von Abhängigkeiten zu befreien und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
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Ifjúság és 
foglalkoztatá
s (6. 
alcsoport 
(holland) 

I1: Het curriculum en de ervaring tijdens de studies zijn niet goed afgestemd op de snel veranderende arbeidsmarkt. 
Studenten hebben te weinig kans om ervaring op te doen met die arbeidsmarkt. 
 
O1: Wij stellen voor om jongeren vanaf de middelbare school de kans te geven om verschillende ervaringen op te doen in diverse werkomgevingen 
en/of in sociale projecten zodat ze een inzicht krijgen in de arbeidsmarkt. In een latere studiefase stellen we voor dat dit meer gericht gebeurt in 
functie van hun interesse en opleiding. Op deze manier leren ze het belang van verantwoordelijkheid en krijgen ze inzicht in hun mogelijke toekomst 
en krijgen ze respect voor de verschillende beroepen. 
J: Het doel is om een betere aansluiting te hebben tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
Maar ook om jongeren inzicht en respect te laten krijgen voor de arbeidmarkt. En verantwoordelijkheidszin op te bouwen. 
 
O2: We stellen voor om bedrijven en organisaties te stimuleren om stageplaatsen te voorzien door hen fiscale en andere voordelen te verlenen. 
J: Niet voldoende bedrijven en organisaties zijn vandaag bereid dit nu te doen. De oorzaak hiervan kan divers zijn: bv. Onvoldoende capaciteit om de 
stagairs te begeleiden. Organisaties en bedrijven beseffen niet voldoende welke kansen dit biedt voor hun eigen toekomst. Het is een win-win voorstel. 
 
I2: Het verlies van niet-digitale vaardigheden en sociale competenties nodig voor de arbeidsmarkt. 
 
O1: Sociale competenties en vaardigheden moeten mee in het schoolcurriculum vervat worden. Sociale competenties zijn het leren omgaan met 
elkaar, het luisteren naar elkaar, verdraagzaamheid, dialoog aanmoedigen, weerbaarheid, begrip, respect en waardering hebben voor anderen. 
J: Om op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren heb je absoluut ook nood aan deze softskills. 
 
O2: Leerkrachten moeten eerst zelf bewust zijn van deze sociale vaardigheden en opgeleid worden om jongeren daarin te begeleiden. Train the 
trainer. 
J: We moeten beginnen met de leerkrachten hierover op te leiden want anders kunnen zij jongeren niet goed genoeg begeleiden 
 
O3: Humane opleidingen zoals klassieke literatuur en ethiek moeten weer onderwezen worden in landen waar dat niet meer wordt gedaan. 
J: Op deze manier kunnen we blijvend voortbouwen uit de lessen geleerd uit het verleden. 
 
O4: Jongeren moeten aangemoedigd worden om onafhankelijk in de maatschappij te staan. Daarom moeten ze aangespoord worden om blijvend aan 
zelfstudie te doen, kritisch te denken en nieuwsgierig te blijven. Met aandacht voor alle lagen uit de maatschappij. 
J: De snel veranderende wereld vereist om permanent nieuwsgierig te zijn en blijvend aan bijscholing te doen. 
 
I3: Er zijn vele barrieres voor toetreding tot de arbeidsmarkt voor jonge Europeanen en niet-Europeanen op het gebied van harmonisatie 
van opleidingen en hun erkenning, administratie, kennis over bestaande programma's in de EU. 
 
O1: Het onderwijs moet beter afgestemd worden op de veranderende noden in de arbeidsmarkt daarom moeten leerkrachten een beter inzicht krijgen 
van die noden.  
We stellen voor om regelmatig overleg te organiseren tussen beleid, onderwijs en bedrijfsleven om de noden te kennen. 
J: Op deze manier kan men beter inspelen op de opleidingen van leerkrachten en het curriculum afstemmen op wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Doel 
is om een betere doorstroming te krijgen tot de arbeidsmarkt. 
 
O2: Het wederzijdse erkennen van diploma's en het standardiseren van opleidingen in de EU moeten beter geharmoniseerd worden. 
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justification, Het doel is om de drempels voor arbeidsmigratie tussen landen te weg te nemen.  
 
I4: Welke lessen kunnen we leren naar de toekomst met betrekking tot de gemiste opleiding, stages en toegang tot de arbeidsmark die er 
zijn door de COVID19 crisis, en die sterker zijn voor de jongeren en de zwakkeren in de maatschappij. 
 
O1: Voorstel voor het heractiveren van de programma's die er waren vóór de pandemie: Deze links zijn beschikbaar op de website van de EU, maar ze 
zijn niet meer up to date. Men moet ook programma's voor kinderen jonger dan 18 jaar voorzien. 
J: De websites van de EU moeten accuraat zijn. 
 
O2: De EU moet beter communiceren over de verschillende programma's die zij lanceert voor het herstel van de pandemie. Bvb. het ALMA programma 
J: Het heeft weinig zin om programma's te initieren als niemand ervan op de hoogte is 
 
O3: Door de pandemie is er minder mobiliteit tussen de landen mogelijk voor jongeren om te gaan werken in andere lidstaten. Daarom moeten we 
versneld digitale programmas opzetten om die uitwisseling te bevorderen. 
J: Nood aan heractiveren van jongeren op de arbeidsmarkt in de EU 
 
O4: De nadelen die de studenten hebben door het verplicht verlengen van hun studie omdat ze geen stage hebben kunnen lopen, zouden 
geminimaliseerd moeten worden. Nadelen zijn bijvoorbeeld: kosten, studieverlenging, vertraging bij de toetreding tot de arbeidsmarkt. 
J: Jongeren moeten alle kansen hebben om op een goede manier hun loopbaan te starten, zonder die ballast 
 
O5: Overheden moeten sneller en flexibeler kunnen inspelen wanneer er urgente omstandigheden zijn zoals een crisis. Wij stellen voor dat er lessen 
worden getrokken en nieuwe draaiboeken worden gemaakt om meer wendbaar te zijn bij een volgende urgentie. (op gebied van werk, onderwijs, ...) 
J: Sneller en wendbaarder zijn in crisistijden 
 
I5: Het is moeilijk om voldoende diverse stages te organiseren in afgelegen gebieden 
 
O1: In afgelegen gebieden moeten lokale scholen, overheden, organisaties en bedrijven nauw samenwerken om te realiseren dat die stageplaatsen er 
ook effectief komen. 
J: Alle jongeren moeten die kans kunnen krijgen, waar ze ook wonen. 
 
I6: Hoe kunnen we het werk beter herverdelen tussen iedereen 
 



 

41 

Digitalizáció 
a 
munkahelye
n (15. 
alcsoport 
(olasz) 

I1: Perdita di posti di lavoro in Europa a favore di Paesi extra-europei provocata da outsourcing, delocalizzazione, digitalizzazione e smart 
working 
 
O1: rattenere il lavoro in Europa; 
 
O2: Predisporre incentivi e normativa che aiuti a mantenere i lavori in UE/paesi europei puntando sul marchio; 
 
O3: Livellare le retribuzioni fra Paesi produttori; 
 
O4: Mantenere elevati standard di qualità del lavoro e di organizzazione del lavoro trattenendolo in Europa; 
 
O5: Incentivare le aziende europee ad andare verso una maggiore responsabilità sociale mantenendo sedi in Europa; 
 
O6: Tassare la delocalizzazione come ultima risorsa; 
 
O7: Attuare un maggiore coordinamento nelle politiche sul lavoro fra Paesi europei; 
 
O8: Quantificare quanti posti di lavoro si possono delocalizzare 
 
J: Gli strumenti di incentivazione sono più adatti al livello europeo di quelli normative 
 
 
I2: Conflitto fra lavoro e vita privata nello smart working 
 
O1: Armonizzare e controllare il rispetto dell'orario di lavoro nello smart working; 
 
O2: Attribuire un potere decisionale ai dipendenti (es.: famiglie con bambini); 
 
O3: Ridurre l'orario grazie alle tecnologia ed aumentare l'efficienza; 
 
O4: Elaborare contratti con condizioni chiare e standardizzate indicando quali mansioni si possono svolgere da casa; 
 
O5: Armonizzare e controllare il lavoro a distanza prevedendo le ore di operatività, di reperibilità, di riposo (diritto alla disconnessione); 
 
O6: Armonizzare e controllare la disponibilità anche in periodi di ferie in caso di emergenze; 
 
O7: Armonizzare e controllare anche la socialità dei lavoratori senza escluderli dalla vita sociale per il fatto che lavorano a distanza; 
 
O8: Armonizzare e controllare la normativa sull luogo di lavoro nello smart working 
 
J: Evitare i problemi personali, sociali, di salute legati alla continua connessione. Evitare svantaggi derivanti dall'esclusione dei lavoratori. Evitare 
ripercussioni sulle carriere. 
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I3: Instabilità del mercato del lavoro che genera stress ed una diversa partecipazione al mercato del lavoro digitale (giovani, giovani adulti). 
Difficoltà di adattamento nella transizione digitale in generale (anziani). Rapida obsolescenza dei lavori nel processo di digitalizzazione che 
influisce sull'adeguatezza dei lavoratori a nuovi compiti. Gap fra giovani e più anziani nella digitalizzazione; 
 
O1: Creare un quadro comune dei percorsi formativi attraverso la digitalizzazione, le piattaforme digitali 
 
O2: Allineare i vari percorsi formativi per un livello formativo omogeneo 
 
O3: Creare piattaforme per allineare i contenuti formativi per uno scambio interculturale e formativo a livello europeo (es.: lingue); rafforzamento 
identità e cultura europea 
 
O4: Aumentare l'accesso delle persone ai dispositivi digitali, tutti i bambini devono avere pari accesso alla digitalizzazione; 
 
O5: Creare piattaforme che aiutino nello studio delle lingue straniere attraverso la comunicazione altri giovani; 
 
O6: Creare programmi per avvicinare i giovani e le imprese; 
 
O7: Spiegare e preparare ai nuovi lavori attraverso le piattaforme; 
 
O8: Creare piattaforme digitali di scambio di prestazioni per le persone in pensione; 
 
O9: Incentivare il digitale per la riqualificazione di lavoratori e lavoratrici attraverso le aziende (per esempio nel caso di maternità); 
 
O10: Arricchire le piattaforme digitali per la formazione con contenuti diversi, ampi, in diversi campi del sapere; 
 
O11: Differenziare le piattaforme per argomento e renderle di semplice utilizzo 

 
J: Semplicità, economicità, sostenibilità delle soluzioni digitali per la formazione. Creazione di nuovi posti di lavoro qualificati 
 
 
I4: Digitalizzazione come lavoro e come industria. Equilibrio fra lavoro umano e tecnologia. 
 
 
I5: Impatto ambientale poco conosciuto, eccessivo e in buona parte fuori dal controllo dei Paesi europei delle nuove tecnologie 
 
O1: Incentivare la produzione di energia primaria da fonti rinnovabili per alimentare i dispositivi; 
 
O2: Investire nella ricerca, nella produzione europea, nel riciclo di dispositivi (batterie, altro); 
 
O3: Incentivare la produzione diffusa di energia (imprese, famiglie); 
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O4: Incentivare i trasporti pubblici e non la mobilità individuale; 
 
O5 : Misurare gli impatti della tecnologia sulla salute e sull'ambiente; 
O6: Verificare l'impatto dei rifiuti digitali; 
 
O7 : Stimolare i cittadini al riciclo dei rifiuti digitali; 
 
O8: Avere un quadro legale sui rifiuti provenienti da dispositivi digitali; 
 
O9: Verificare l'impatto ambientale dell'estrazione di terre rare; 
 
O10: Verificare l'impatto sul lavoro dell'estrazione di terre rare, in particolare il lavoro minorile; 
 
O11: Verificare la possibilità di estrazione e lavorazione in Europa di materiali per i dispositivi digitali; 
 
O12 : Valutare l'impatto ambientale delle criptovalute che richiedono energia elettrica non prodotta in modo sostenibile 

 
J: L'Europa può agire attraverso le normative alla produzione ed all'importazione 
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II. munkaterület: Gazdaság a jövő számára 

 

Eredeti nyelven 
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Innováció és 
európai 
versenyképesség 
(2. alcsoport 
(angol)) 

I1: The production processes and supply chain of raw materials are not secure, sustainable, and innovative enough 
 
O1: We recommend that the EU invests in research and innovation for developing new materials and resources, or those with the smallest 
environmental footprint 
 
O2: We recommend that the EU focuses on and invests in ways to utilize existing resources in the most efficient way (for example recycling) 
 
O3: We recommend trying to shorten the supply chains and depend less on materials imported from other parts of the globe. Invest in local resources 
 
O4: We recommend providing stronger support for companies who invest in lowering the environmental costs of their production process, as well as 
invest in developing less environmentally costly products 
 
O5 We recommend taxing environmentally harmful and unsustainable companies higher than environmentally responsible ones 
 
I2: Higher education, exchange of ideas and knowledge sharing are not accessible enough 
 
O1: We recommend that the EU adopts common values in education and a unified grading system for increased student mobility 
 
O2: We recommend that professional qualifications (such as licenses) are fully transferrable and recognized across all EU Member States 
 
I3: Access to technology is not equitable across the EU - some areas are missing crucial infrastructure 
 
O1: We recommend that the EU aims to make opportunities and technological development more equal across all member states 
 
O2: We recommend sustainable and smart re-distribution of existing technology (e.g., devices) 
 
O3: We recommend taking action against "planned obsolescence" 
 
O4: We recommend that the EU takes an active role to prevent the rise of tele-com monopolies and monopolies among internet providers 
 
O5: We recommend that the EU puts effort into making technology more accessible to the older generations 
 
I4: There is not enough cooperation between universities within the EU - the potential for innovation is underutilized 
 
O1: We recommend that the EU directs more effort to implementation of research results, so that they don't remain on paper only 
O2: We recommend that research results are organized into publicly available, free, and centralized databases 
 
I5: Technological and scientific innovation is underfunded. As a result, money dictates what gets researched and what doesn't 
 
O1: We recommend that there is a system for scientists who research similar phenomena to pool their resources together 
O2: We recommend that the EU reserves funds to finance specific areas of research 
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I6: Quality of education and teaching methods are often outdated and not modern/progressive enough. Innovation is born at the level of 
schools! 
 
O1: We recommend that teachers receive continuous training and share best practices across borders. It could happen through conferences, digital 
platforms, etc. (on a EU level). These solutions should be heavily promoted and publicized. 
O2: We recommend incorporating up-to-date scientific findings about the most effective ways of learning into teaching practices across the EU, as well as 
continuous research into it 
O3: We recommend creating a coherent, European system of quality control with regards to teaching practices 
 
I7: Big companies often don't want to operate in Europe and they move their operations elsewhere 
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Fenntartható 
gazdaság (7. 
alcsoport 
(francia)) 

I1: Nos méthodes de production sont trop polluantes. Comment revoir nos techniques de production pour les rendre plus vertueuses? 
 
O1: Nous suggérons de nouvelles réglementations des techniques de production (sur la durée de vie des produits, émissions de gaz à effet de serre, 
adaptation aux limites du système vivant), et notamment des subventions pour encourager les entreprises qui souhaitent développer les techniques 
vertes 
J: Il y a trop de pollution lié aux industries de la pêche, de la viande, du textile, etc. Il n'y a pas assez de sanction pour les industries polluantes. Il n'y a pas 
assez subventions ou d'incitants pour les entreprises qui souhaitent passer aux techniques vertes 
 
O2: Nous suggérons des mesures pour reduire le gaspillage et donc l'impact sur l'environment des industries polluantes. Notamment, nous suggérons de 
contraindre les entreprises à produire plus intelligemment (méthodes, éthique, matériels)... 
J: Il existe des moyens de production et des matériaux moins polluants à re-découvrir (exemple le chanvre). Des changements trop rapides résultent 
souvent en des gaspillages de ressources (exemple: les téléphones portables, télévision, fast fashion...) Il faut réfléchir à comment produire mieux, 
comment repenser nos chaînes de production et distribution 
 
O3: Eduquer les producteurs, les étudiants dans ces domaine, afin que les professionnels aient conscience des enjeux et adoptent des moyens et 
techniques de production plus vertueux. Nous suggérons notamment l'inclusion dans les curriculums d'un cours sur l'éducation écologique 
J: L'éducation débouche sur des résultats. C'est un très bon moyen pour sensibiliser les citoyens aux problématiques en question. Il est aussi important 
de motiver les professeurs afin qu'ils le transmettent à leurs étudiants. Il est aussi important que l'UE soutienne l'agriculture en transmettant des 
informations aux citoyens afin qu'ils soient éduqués à ce sujet. Cela nous permettrait de fonctionner avec les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. 
Création de cours d'éducation écologique 
 
O4: Développer des actions à impact immédiat, à court terme 
J: Il n'y a pas de temps à perdre, il y a une urgence climatique 
 
O5: Encourager une économie du recyclage, aussi dans l'industrie et l'énergie 
J: Dans cette économie, les déchets ont une valeur économique et sont recyclés. Cela crée des emplois, devient une ressource pour produire d'autres 
produits (ex : lunettes recyclés envoyés en Afrique). Ce fonctionemment s'inscrit dans l'éducation au recyclage mais aussi dans les programmes zéro 
déchets (ex Finlande) 
 
I2: Nous produisons trop de gaspillage en Europe 
 
O1: Promouvoir un programme zéro déchet et éduquer les consommateurs 
J: Exemple de la Finlande : certains territoires favorisent le zéro déchet en faisant du fumier avec les déchets, il y a des unités de triage dans les 
entreprises, des stations de tri dans les supermarchés (entièrement recyclés bouteilles et verre) 
Exemple de la Finlande : Apprentissage du recyclage à l'école, ce qui en fait une norme  
 
O2: Soutenir d'avantage le recyclage en Europe: en particulier nous suggérons de déveloper le recyclage des outils technologiques comme les 
téléphones, notamment avec des promotions sur les achats de second main. 
J: C'est important de promouvoir la maintenance au lieu de prioriser les nouvelles ressources et le remplacement par de nouvelles pièces 
 
O3: Il faut lutter contre l'obsolence programmée, notamment en encouragant une consommation responsable, en choisissant des produits qui ont une 
durée de vie plus longue (technologie, vêtements) 
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J: Il faut éviter la surconsommation et tendre vers une éducation à la durabilité. Ex : l'obligation de changer de téléviseur en Italie 
 
O4: Nous recommendant des actions pour le recyclage de l'énergie 
J: Le recyclage d'énergie permet de diminuer les pertes d'énergie et donc d'avoir une consomation énergétique plus respectueuse de l'environnement 
 
I3: Nos énergies sont trop polluantes et ne sont pas viables sur le long terme. Comment conjuger les besoins économiques et les énergies 
renouvelables pour aller vers une économie environnementale ? 
 
O1: Accroître la part d'énergie solaire dans la production énergétique dans l'UE, notamment en encouragant la production d'énergie à petite échelle, au 
niveau individuel 
J: cela permet d'accroitre l'indépendance énergétique et responsabilise les individus notes, C'est beaucoup d'entretien, de matériel et de construction. 
Tous les pays ne sont pas ensoleillés (ex Laponie et Irelande) 
 
O2: Développer et investir dans l'énergie éolienne 
J: Les éoliennes sont dans de nombreux endroits mais tout le monde ne profite pas de cette énergie et les prix sont élévés. Il faut faire attention à leur 
entretien. 
 
O3: Développer l'énergie hydrogène 
J: L'hydrogène est une solution énergétique d'avenir, car c'est une solution pauvre en carbone et produite grâce à l'électrolise de l'eau. A terme, il 
pourrait être envisagé de réduire les énergies fossiles grâce au nucléaire. 
 
O4: Utiliser l'eau de mer pour produire l'électricité 
J: Il y a des recherches pour voir comment tirer l'énergie à partir des vagues 
 
I4: Il y a une surconsommation et une déconnection entre les chaines de production et les consommateurs : comment renouveller nos moyens 
de production au niveau local et mettre en place une économie circulaire (en terme de production et deconsommation) ? 
 
O1: Réduire le nombre d'intermédiaires entre la production et les consommateurs 
justification, Encourager l'économie locale et faciliter les schémas de distribution pour aller dans une logique B2C en allant vers des agriculteurs locals. Il 
faut créer de la confiance en producteurs et consommateurs. Il faut faire vivre les lieux où on vit. Le prix du produit final augmente en fonction des 
intermédiaires 
 
O2: Besoin de changer le paradigme de l' "offre et la demande" pour un paradigme de besoins et de limites. Il faut sortir du paradigme de la recherche de 
profit comme fin économique 
J: Produire en fonction de ce dont on a besoin et arrêter d'aller vers une surconsommation. Il faut repenser les limites de la nature dans notre 
production. Il faut changer les schémas classiques d'acquisition, il existe d'autres modes de fonctionnement comme l'usage partagé. ex : adaptation de la 
consommation en Finlande aux transports (voiture) de l'élevage de rennes. Le profit ne doit pas être une fin mais un moyen pour faire changer les 
choses 
 
O3: Créer une loi sur les contenants en plastiques pour les réduire 
J: Il y a trop d'emballages plastiques alors que nous pourrions ramener nos tupperwares etc. 
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O4: Inciter les personnes à adopter des comportements plus responsables 
J: Il n'y a pas de pression sur les producteurs, il faudrait adopter un comportement en accord avec nos souhaits 
 
I5: Les outils numériques et le marché de la tech utilisent beaucoup d'énergie et sont aussi des gros pollueurs: comment faire pour avoir des 
applications et des développements technologiques vertueux et durables ? 
 
O1: Réguler le minage de bitcoin 
J: La cryptomonnaie utilise énomèment d'énergie et il est. Très simple de miner des bitcoins 
 
I6: Les gaz à effet de serre sont un danger pour le climat: comment limiter les émissions de gaz à effet de serre dans la production ? 
 
O1: Fixer des objectifs d'émission de gaz à effets de serre de façon au niveau régional 
J: Situations très différentes entre différentes villes, pays, régions. Situations différentes, solutions différentes. Beaucoup de villes en Italie avaient une 
situation difficile et ont atteint leurs objectifs. 
 
I7: Les consommateurs ont du pouvoir mais ne s'en rendent pas compte: comment les éduquer à l'économie durable et encourager des 
comportements différents? 
 
O1: Introduire un cours d'éducation citoyenne écologique 
J: Il faut créer une éducation de la nature, comprendre sa richesse et ce qu'elle nous donnne, ses limites, et les comportements à avoir en tant que 
consommateurs; agir de manière plus civique dans ces dimensions là aussi. Sensibiliser vers un nouveau de mode de vie et comprendre que la 
consommation doit correspondre aux besoins et ne pas être un "toujours plus" 
 
O2: Sortir du paradigme de la croissance 
J: Il faut sortir de ce modèle ou le remettre en question pour être plus en accord avec le climat 
 
I8: Les transports sont une autre source de pollution important: comment avoir un transport durable? 
 
O1: Repenser les infrastructures de transport pour favoriser l'utilisation de transports en commun et de mobilité douce 
J: En développant des infrastructures, les gens prendront les transports en commun et éviteront la voiture 
 

Adózás (7. 
alcsoport 
(francia)) 

 

I1: La taxation n'est pas socialement juste: comment la rendre plus socialement juste? 
 
O1: Nous recommendons une uniformisation du système des taxes européennes 
J: Reduire l'évasion fiscale et créer l'égalité entre citoyens et entreprises. Eviter l'évasion fiscale vers des pays plus avantageux fiscalement Il faut mettre 
en place une stratégie de taxation qui évite les entreprises de miser sur certaines taxes plutôt que d'autres 
 
O2: Une meilleure éducation autour de la question de taxation et une meilleure information sur comment les taxes sont utilisées 
 
O3: nous recommendons l'introduction de nouvelles taxes 
 
O4: Utiliser la taxation sur les énergies non-vertes pour modifier les modes de production et de consommation et du modèle énergétique 
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J: Cela permet un changement de modèle énergétique mais aussi des modes de production et de consommation 
 
O5: Nous recommendons de taxer la crypto monnaie 
J: Il faut limiter les possibilités d'évasion fiscale grâce à la cryptomonnaie 
 
O6: Nous recommendons de taxer le carburant 
 
I2: Il est difficile économiquement et fiscalement de créer une nouvelle entreprise : comment faciliter la création de nouvelles compagnies 
grâce à des avantages fiscaux ? 
 
O1: Nous recommendons la mise en place d'un bénéfice fiscal pour les nouvelles entreprises passant à des méthodes durables 
J: Un incitant au lancement de la création de l'activité permettant que l'entreprise soit sur les bons rails en matière environnementale 
 
O2: Création d'un système d'imposition progressif pour les petites et moyennes entreprises en fonction des revenus de l'entreprise 
J: Notre système est un système capitaliste agressif où les soutiens aux PME sont insuffisants. Elles ne font donc pas le poids face aux grandes 
entreprises. 
 
O3: Une aide européenne plus claire à la création de nouvelles entreprises 
J: Les fonds européens sont peu connus de tous. Il est administrativement très dur de monter son entreprise 
 
O4: Légalisation des drogues douces comme le canabis 
J: Cela permettrait de lutter contre la délinquance et permettrait de mettre moins de gens en prison. Cela éviterait le traffic en prison. Cela générerait des 
revenus pour les états  
 
O5: Imposer des critères de transparence aux multinationales 
 
I3: Les entreprises(privées et publiques) ne conçoivent pas assez bien leurs responsabilités sociales et environnementales dans toute 
l'Europe 
 
O1: Uniformiser la manière dont la responsabilité sociale et environnementale est mise en oeuvre par l es entreprises privées et publiques dans toute 
l'Europe. 
J: Sans contrainte, chacun fait ce qu'il veut. Certains le font sincérement et d'autres non Sortir d'une responsabilité sociale et environnementale comme 
argument de communication pour avoir de réelles mesures 
 
O2: Une taxation pénalisante pour les entreprises qui ne respectent pas ces normes 
J: Cela peut être une source de revenus pour l'Union Européenne plutôt que de lui coûter. Cela permet de lutter contre l'évasion fiscale. Il faut vraiment 
contraindre les entreprises qui ne jouent pas le jeu et leur faire payer le prix fort 
 
O3: Une récompense pour les entreprises qui respectent ces normes et adoptent une transition durable. 
J: Soutenir les comportements positifs pour les entreprises adoptant un bon comportement. Les entreprises devraient faire état de leur durabilité et 
pourraient demander des avantages fiscaux. C'est une motivation pour les entreprises. Cela favorise la mise en pratique, l'apprentissage et l'éducation à 
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de bons comportements notamment sur les comportements écologiques. Il y a un besoin de changer de comportement rapidement du fait de la crise 
environnementale. 
 
I4: Evasion fiscale: la délocalisation des entreprises qui recherchent des avantages fiscaux 
 
O1: Etablir une taxe concrète pour éviter la délocalisation en faveur de l'évasion fiscale 
J: Eviter une délocalisation extra européenne des entreprises qui cherchent un système fiscal qui leur est plus bénéfique. Eviter les pertes d'emplois 
 
O2: Taxation européenne des grandes entreprises internationales justification. Les grandes entreprises internationales pénalisent les petites entreprises 
(ex: achats faits sur Amazon). Si ces entreprises ne sont pas taxées, elles sont plus puissantes et cela noie les petites entreprises. Il est tout à fait juste que 
ces entreprises paient des taxes. Les entreprises peuvent choisir le pays dans lequel elles paient des impôts. Il faut que l'impôt ait lieu dans le pays où le 
business a lieu et non là où il y a le siège social 
 
O3: Taxation européenne des entreprises (étrangères) qui ne paient pas d'impôt sur le lieu de production de la richesse. 
J: Prendre exemple sur le modèle des banques européennes pour s'assurer que les grandes entreprises aient un modèle plus transparent 
 

Mezőgazdaság 
(8. alcsoport 
(francia)) 

I1: L´ecart entre les prix des aliments entretient les écarts de qualité d'alimentation; Problème de santé publique et problème humain 
individuel 
 
O1: Pénaliser les denrées alimentaires moins saines (taxes) 
J: Favoriser la consommation des produits sains; Question de santé; Si les produits néfastes à la santé sont plus cher,s il y aura davantage de; 
consommation de produits qui assurent la santé. 
 
O2: Taxes sur les denrées de type "luxe" 
J: Chips, confiseries,... Cela n'empêcherait pas les personnes à moindre revenu de continuer à s'alimenter 
notes, 
 
O3: Évaluation des produits devrait reposer sur 2 critères (santé et durabilité) 
 
O4: Développer les épiceries sociales et solidaires reservées aux revenus faibles 
J: Permettre qualité des produits aussi pour les revenus faibles. Lutter contre le gaspillage alimentaire 
 
I2: L'étiquetage et contrôle de la qualité des produits 
 
O1: Assurer des emballages davantage recyclables 
J: prendre soin de environnement 
 
O2: Mettre en place un système de répressions des fraudes à l'échelle européenne 
J: Ne pas vendre des produits qui ne correspondent pas à la qualité indiquée (exemple de scandales sur huiles frelatées qui ont entraînées des maladies) 
 
O3: Établir des sanctions envers les produits qui n'ont pas une étiquette conforme 
justification, De cette manière il y aurait moins ou plus du tout d'étiquetage non conforme 
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O4: Inclure clairement tout ce qui est contenu de façon visible (allergies surtout) 
J: Information transparente et claire pour les consommateurs 
 
O5: Utilisation technologie de bloc chain pour identifier la chaine de production du produit. Réaliser des analyses par des organismes indépendants pour 
l'alimentation du bétail (établir un système de monitoring). Les produits importés devraient avoir les mêmes exigences de qualité que les produits 
européens 
J: Application pour démontrer en transparence origines, c'est un pas en avant pour le contrôle de la qualité. Ble et soja américains peuvent être traités 
jusqu'à 8 jours avant la coupe 
 
I3: Soutenir la transformation de l'agriculture pour prendre soin des ressources et des impacts environnementaux 
 
O1: Développer et favoriser des cultures durables sans réduire la portion de terres préservées non cultivées (sans que ce soin des OGM). Techniques de 
précision, techniques verticales. 
J: Durable car utilisant moins d'eau, moins de pesticides et substances dangereuses pour l'environnement. Plus de nature et moins d'agriculture (reduire 
émissions et meilleures absorption) 
 
O2: Cultures de pŕecisions 
 
I4: Prendre en compte les productions complémentaires des pays de l'union et l'aspect local 
 
O1: Il faudrait une coordination entre producteurs (choix et quantité et impact financier) 
J: Organiser l'aspect complémentaire 
 
O2: Trouver un juste équilibre entre les productions basées sur série de caractéristiques et les productions locales 
J: Eviter monoculture 
 
O3: Ne pas faire de tout partout, s'adapter aux caractéristiques du milieu 
J: Sol et conditions climatiques dictent ce que l'on peut cultiver 
 
O4: Faire des recherches sur ce qui peut être cultiver selon les régions (conditions climatiques...) 
J: Vérifier qu'est ce qui peut pousser où 
 
O5: Soutenir les différents producteurs locaux en organisant les modalités de distributions (passage direct de producteur à consommateur) 
J: Faciliter la consommation de proximité 
notes, 
 
I5: L'utilisation des pesticides est un problème. Comment trouver un produit qui ne soit pas nocif? Les abeilles indicateur de qualité souffrent 
 
O1: Planter des fleurs dans d'autres endroits pour encourager la biodiversité 
J: permettre biodiversité, (abeilles) 
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O2: Réduire usage des pesticides par techniques de précision (ex. usage de drones) surtout dans les grandes productions 
J: Réduction jusqu'à 80% de l'eau et des pesticides 
 
O3: Mettre en place des systèmes de fauchage tardif sur les taches d'entretien des espaces publics (bords de route, petits espaces verts) 
J: Preserver l'habitat les insectes en géneral 
 
O4: Planter des végétaux qui protègent les productions et favoriser les insectes qui protègent les productions. Convaincre les agriculteurs d'user ces 
techniques 
J: Que la nature aide la nature 
 
O5: Développer la foresterie, Sylviculture (croisssance des arbres), 
 
I6: Gaspillage alimentaire. Comment réduire ce qui est produit et qui n'est pas consommé? (gaspillages dans les différentes étapes de la 
production jusqu'au réfrigérateur) 
 
O1: Dispositifs de gagnants gagnants (excédents des grandes surfaces vendus à moindre prix aux épiceries solidaires et ensuite aux consommateurs à 
moindre revenus) avec avantages fiscaux 
J: Il n'y a pas de surconsommation de produits. Ce qui ne peut être vendu en grande surface est distribué dans d'autres circuits 

 
O2: Planification, distribution et repartition 
J: Il y a quelque chose à faire mais nous ne parvenons pas à définir une orientation 
 
O3: Problème d'offre et demande. Habitudes commerciales entre l'offre et la demande. Réguler? Cela paraît difficile. Évolution dans les mentalités 
d'achat 
 
O4: Eduquer dès le plus jeune âge sur le gaspillage et la consommation de produits locaux et de saison. 
J: Consommer local diminue les transport et le gaspillage associé 
 
O5: Légiférer pour interdire de jeter aux grandes surfaces et que cela profite aux gens qui en ont besoin 
 
O6: Encore trops d'emballages plastiques et non compostables. FAvoriser les emballages compostables 
J: Les emballages sont un déchet et participent au gaspillage 
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Digitális 
infrastruktúra 
(8. alcsoport 
(francia)) 

 

I1: Déserts numériques. C'est un problème que de nombreux services sont trop cher. Cela crée une inégalité 
 
O1: Instaurer une taxe internet par exemple comme la taxe sur la télé et l'Etat obligerait les opérateurs à faire béneficier certains utilisateurs d'Internet. 
Que les Etats paient le service depuis un financement par impôts 
J: Accès à INternet sans passer par un opérateur mais à travers une taxe 
 
O2: Roaming gratuit dans tous les pays européens (accès à internet et tééphonie au même prix dans un autre pays de l'UE) 
 
O3: Soutiens/aides économiques aux personnes à faible revenu 
J: Reduit l'écart entre les personnes à revenus différents 
 
O4: Définir une formule minimum. Service minimum, de base au tarif le plus bas possible 
J: Permettre un accès plus important aux personnes à faibles revenus 
 
O5: Cyber centres. Points relais informatiques comme services publiques gratuits à disposition des habitants de la commune. Bus, trains, bibliothèques... 
J: Permet un accès gratuit donc sans conditions de ressource écnomique 

 
I2: Il y a des génerations qui n'ont pas les compétences nécessaires et ne font pas confiance dans ces nouvelles technologies (relations avec les 
problèmes de piratage). Un pourcentage de la population aura toujours réticence... Comment convaince et aider les personnes (surtout 
personnes âgées). Comment ne pas les laisser dans ce désert. Tendance à laisser de côté les personnes âgées. Et il y a d'autres discriminations 
technologiques 
 
O1: Iniciative de campagne de sensibilisations et informations, formation pour développer leurs aptitudes et compétences. 
 
O2: Entraide comme une sorte de procuration à quelqu'un qui peut gérer activités administratives sur INternet 
J: Donne accès grâce au mandataire de résoudre question d'accès aux services et former les personnes âgées 
 
O3: Présenter l'outils informatique comme une manière d'entrer en relation y compris avec les petits enfants et enfants. Aborder la confiance avec 
quelque chose de plus ludique pour les personnes âgées. 
J: Plus d'intérêt à ces outils 
 
I3: In´nfrastructures. Accès aux réseaux doit être résolu avant la question des coûts. Il existe de nombreuses inégalités. 
 
O1: Objectif 0 zones blanches 
J: Tout le monde aura accès à Internet 
 
O2: Favoriser les opérateurs qui couvrent tous les territoires (réductions d'impôts, contributions). Et même obliger à couvrir la totalité du territoire 
pour avoir la concession. Avec un objectif dans le calendrier. Assurer que l'opérateur qui détient les lignes ne peut pas être l'opérateur qui fournit le 
service 
J: Tous les territoires auraient accès 
 
O3: Simplifier et clarifier les opérateurs et les services disponibles 
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J: Il y a una multiplication des opérateurs et cela simplifierait le choix aux particuliers 
 
O4: Utiliser les infrastructures routières pour y adjoindre les infrastructures numériques 
 
O5: Accepter qu'il y ait des zones sans accès 
J: Donner l'accès à toutes les zones suppose un coût difficile à supporter. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les services soient à notre porte quand 
on vit dans des endroits éloignés 
 
I4: Il existe encore un manque de confiance dans la sécurité des outils en ligne (payer en ligne par exemple). Risques de piratage d'hopitaux, 
services publics 
 
O1: Organisme expert qui puisse garantir la sécurité, coordination à l'échelle européenne. Brigade d'intervention avec les pouvoirs très importants. 
J: Menace toutes activités confondues, aucun État n'est épargné, certaines attaques contre rançon. Un organisme à échelle européenne 
 
O2: Groupe d'experts mettant au point un système de surveillance pour renforcer le volet prévention. Système de protection privée et diffuser des 
informations sur un meilleur usage. Sensibilisation, education. 
J: Anticiper les attaques 
 
O3: Veiller à la protection de la vie privée sur Internet. Problème de l'anonymat en ligne et le harcèlement sur Internet 
 
I5: On est trop dépendants de l'extérieur de l'Europe pour l'approvisionnement de certains composants. Problème pour l'accès et pour 
obtenir les outils. 
 
O1: Relocaliser 
 
O2: Financer travaux et activités de recherche pour adapter les appareils 
J: Réduire les déchets et les besoins en matière première 
 
I6: Flux tendu du secteur automobile. Toute rupture pertube toute la chaîne de fabrication. 
 
I7: L'accès par cable ne semble pas sufficsant dans certaines régions (Internet) 
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Igazságos társadalom 

Eredeti nyelven 
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Szociális 
biztonság (3. 
alcsoport 
(cseh)) 

I1: Přístup k systému zdravotnictví a sociálního zabezpečení a rozdíly mezi členskými státy 
 
O1: Doporučeme zajistit spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti výzkumu ve zdravotnictví. Zároveň je potřeba zajistit komunikaci a zveřejnění o 
pokroku v medicíně na úrovni EU 
J: Když zajišíme lepší úroveň výzkumu, nutnost léčby v zahraničí se sníží a zmenší se nerovnosti mezi státy 
 
O2: doporučujeme společnou zdravotní a sociální politiku a přidělený rozpočet na úrovni EU pro zajištění stejných podmínek zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení ve všech členských státech, rovné podmínky pro lékaře 
J: kvalitní zdravotnictví ne jen pro ty, co žiji v ekonomicky nejsilnějších zemích, je to základní právo. Zároveň rovnější podmínky pro lékaře mezi státy, 
což přispěje k vyvarování se "brain drain" 
 
O3: Umožnění pohybu nemocných, aby se mohli léčit v jiných zemích, kde je léčba dostupná - zajištění spolupráce mezi členskými státy EU 
J: v některých zemích není určitá specializovaná péče dostupná, navrhujeme to jako dočasné řešení, než se zajistí léčba v každé zemi díky výzkumu a 
společné politice (orientace 1 a 2) 
 
O4: Plné pokrytí lékařem předepsaných léků pro sociálně slabší 
J. léky jsou pro sociálně slabší příliš drahé, když nejsou plně pokryté pojištěním 
 
O5: Doporučujeme, aby se EU zabývala zajištěním důstojného konce života: eutanázie 
J: každý by měl mít možnost rozhodnout o svém konci sám, ale potřeba regulací a lékařského sledování 
 
O6: celoevropské právo na rozhodování o životě nenarozeného dítěte 
J: na úrovni EU, pro zajištění, aby se ženy v celé EU mohly rozhodnout samy - nemožnost potratu může mít vážné důsledky 
 
O7: doporučujeme, aby EU vydala směrnici, která určuje členským státům, aby vyčlenily určitý rozpočet pro sociální služby 
 
O8: doporučujeme podporovat nemocnice, aby se mohly specializovat, aby se limitoval převoz pacientů do jiných zemí  
J: problém s nedostatkem personálu, nemocnice se nemohou rozvíjet a zajistit kvalitní péči 
 
O9: doporučujeme, aby EU zajistila přístup ke zdravotnictví a sociálnímu zabezpečení pro oběti domácího násilí 
 
I2: Přístup k sociálnímu zabezpečení a dotačním dávkám pro migranty a nerovné podmínky pro migranty a občany (poznámka: není 
prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I3: Děti bez domova: zdlouhavý adopční proces v rámci EU, děti vyrůstají v dětských domovech, rychlejší adopce ze zemí mimo EU, 
nemožnost pro homosexuálními páry adoptovat děti 
 
O1: Doporučujeme, aby EU zajistila zrychlení adopčních procedur 
J: adopční procesy jsou dlouhé 
 
O2: Zachovat práva dítěte, zajistit, aby měly důstojný domov ve společnosti 
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O3: Sjednocení legislativy mezi členskými státy: kdy je dítě uvolněno k adopci? 
J: v některých státech (ČR) stačí, aby biologičtí rodiče poslali jednou za půl roku pohled (dopis) a dítě není uvolněno k adopci, ačkoli se o něj rodiče 
nestarají a dítě zůstává v dětském domově 
 
O4: Doporučujeme porovnat osvědčené postupy odjinud (i mimo EU) a inspirovat se 
 
O5: Podpora organizací, které pracují s mladými lidmi a rodinami (dát jim více prostředků a pomoci, aby lépe vykonávaly svoji práci) 
 
I4: Krize v oblasti pečovatelských služeb a problém dostupnosti financí pro pečovatelské služby 
 
O2: Zaměřit se na ochranu duševní zdraví u poskytovatelů péče 
 
I5: Evropská populace stárne, což představuje řadu problémů 
 
O1: Navrhujeme, aby EU zavedla podpůrné prostředky pro zvýšení natality. Evropská Unie by měla podpořit právo lidí být rodiči, podpořit je v 
rodičovství - ochrana v práci, rodičovská podpora 
J: pro mnoho lidí je náročné být rodiči a rodí se méně dětí (rovnováha mezi kariérou a rodinou, finanční náročnost) 
notes, 
 
O2: Musíme zajistit udržitelnost důchodového systému, navrhujeme zvážit financování důchodů z vícero zdrojů 
J: Existuje riziko, že do budoucna nebudeme mít finance na důchody 
 
O3: Navrhujeme, aby důchody byly spjaté s minimálním příjmem 
J: V některých zemích jsou důchody tak nízké, že z toho není možné zajistit základní potřeby (příklady ČR, Německa a dalších), problém chudoby a 
sociálního vyčlenění 
 
O4: harmonizovaný důchodový systém na evropské úrovni pro všechny 
J: lidé se soukromým penzijním spořením jsou na tom lépe, ti bez něj nemohou jen na důchodu přežít 
 
O5: Doporučujeme cenově dostupné domovy důchodců a centra pro starší nemocné lidi s potřebou specializované péče (příklad lidi s Alzheimerem) 
J: Má to vliv na finanční příjem zbytku rodiny, která o nemocného pečuje . aktuálně je nedostatek státních domovů důchodců, soukromé domovy 
důchodců jsou hodně drahé 
 
I6: Koncentrace bohatství v rámci malé skupiny v kontextu ekonomického poklesu. (poznámka: není prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I7: V mnoha zemích méně bohaté rodiny mají nedostatečnou sociální podporu: je finančně náročné mít dětí, máme méně dětí a populace 
stárne 
 
O1: Navrhujeme, že je důležité zaměřit se na sociální podporu rodin jako celek: zajistit určitý "sociální nárazník", aby se mladí lidé mohli co nejdříve 
účastnit aktivního života a starší lidé mohli jít do důchodu. Také je potřeba podpořit mladší členy rodiny starající se o starší členy rodiny, atd. 
J: Mladí lidé jsou budoucnost, ale nejsou všechno, potřeba se postarat o starší, Určité profese (fyzické) nemůžou pracovat až do 67 let 
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O2: navrhujeme zajistit podporu pro sociálně slabší mladé rodiny a zajistit informování o dostupné podpoře: podpora pro vzdělání a digitální 
gramotnosti, vybavení k vzdělávání, dostupnost zájmových a vzdělávacích kroužků atd., zmínit to v médiích 
J: aktuálně je problém, že lidé často ani neví o dostupné podpoře a je potřeba zajistit, aby nebyla digitální propast 
 
O3: Navrhujeme podpořit ženy na mateřské 
J: toto může vést ke zvýšení porodnosti 
 
O4: navrhujeme zajistit finanční podporu pro mladé lidi na bydlení (levnější půjčky atd.) 
J: Nájmy jsou příliš drahé pro mladé lidi 
 
O5: Doporučujeme zajistit univerzálního příjem a životní úroveň 
J: budeme mít stále méně práce a zdrojů, pracovní trh je vybíravý a nezajistí minimální příjem všem 
 
O6: Problém sociálního vyloučení osob, které by mohly být aktivní ve společnosti: Sociální podpora znevývhodněným (disadvantaged), nemocným 
 
I8: Edostatek dostupného sociálního bydlení a cenově dostupného bydlení 
 
O1: Regulace cen nájmů, prodejních cen bydlení 
 
O2: Navrhujeme podporu bydlení v menších městech a vesnicích blíže velkým městům, kde je přístup k práci 
J: v menších městech a vesnicích je vše levnější 
 
O3: navrhujeme cestu podpory sociálního pronájmu, k dispozici i pro mladé lidi (příklad dotace pro členské státy k výstavbě či dotace na podporu 
pronájmů) - ne stavba sociálných bytů ke koupi, které se musí postavit, spíše sociální podpora pronájmu 
J: problém, že aktuálně jich je velký nedostatek (zmínka i v Španělsku, i v ČR) 
 
I9: mentální zdraví 
 
O1: Je důležité, aby existovaly preventivní programy 
J: i ve Strasbourgu hodně lidí zmiňovalo problém sebevražd v důsledku sociálních sítí, pandemie, šikany atd., je důležité brát tento problém vážně a víc 
o něm mluvit 
 
O2: zkrácená pracovní doba a programy pro sladění osobního a pracovního života 
J: problém vyhoření. matky mohou trávit více času s dětmi, což bude mít pozitivní dopad na mentální zdraví dětí v pozdějším životě. umožní menší. 
stres 
 
O3: doporučujeme podpořit výzkum v oblasti vlivu legalizace marihuany na mentální zdraví 
 
O4: propagace zdravého životního stylu 
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Egyenlő jogok 
(11. alcsoport 
(román)) 

I1: Dreptul cetățenilor europeni de a fi diferiți nu este același la nivel european și/ sau nu este respectat 
 
O1: Recomandăm UE crearea unui mecanism care să asigure monitorizarea și respectarea drepturilor minorităților (e.g. portal sau birou unde oamenii 
ar putea adresa plângeri) 
J: Cetățenii discriminați ar putea să-și rezolve problemele în mod mai eficient. Plângerile cetățenilor discriminați ar putea fi temei pentru inițiative 
legislative corespunzătoare la nivel european. 
 
I2: Dreptul la locuire accesibilă (la prețuri rezonabile) nu este asigurat pentru toți cetățenii europeni 
 
O1: Recomandăm ca UE să sprijine instituirea unor mecanisme de garantare a creditelor ipotecare (pentru locuințe noi) la nivelul Statelor Membre 
prin intermediul Băncii Centrale Europene 
J: Acest mecanism ar promova egalitatea cetățenilor europeni în privința dreptului de acces la locuire 
 
O2: Recomandăm UE să sprijine financiar accesul la locuințe al cetățenilor europeni care au cea mai mare nevoie (e.g. sprijin țintit pentru familii 
tinere, cu copii, vârstnici, alte categorii de cetățeni vulnerabili etc.) 
J: Inițiativa ar aborda problema îmbătrânirii populației prin acces la locuire care sprijină întemeierea familiilor și a maternității. Inițiativa ar răspunde 
și problemei prevenirii excluziunii și discriminării (în creștere). 
 
O3: Solicităm Comisiei Europene să recomande Statelor Membre organizarea de referendumuri la nivel local cu privire la nivelurile maxime ale 
chiriilor 
J: Măsura ar contribui la combaterea exceselor rechinilor imobiliari. Măsura ar sprijini accesul demn la locuințe de o calitate adecvată 
 
I3: Condițiile de muncă și de salarizare nu sunt uniformizate la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE să facă progrese în direcția adoptării unui salariu minim la nivel european 
J: Orientarea vizează asigurarea egalității de bază în domeniul muncii pentru toți cetățenii europeni, inclusiv a unui nivel minim de trai. Salariul minim 
la nivel european ar sprijini angajarea cetățenilor în țările lor de origine 
 
O2: Recomandăm ca UE să înființeze o instituție care sa se ocupe cu supravegherea condițiilor de muncă la nivelul tuturor Statelor Membre 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea de condiții de muncă egale în toate statele membre, în contextul creșterii numărului de femei pe piața 
muncii, schimbării stilului de viață și îmbătrânirii forței de munca 
 
I4: Educația pentru egalitate nu este adecvată la nivel european (în contextul unor valori culturale contrarii și persistente) 
 
O1: Recomandăm UE să dezvolte programe sau proiecte comunitare de schimburi interculturale pentru tinerii europeni în scoală și în companii 
(inclusiv prin interacțiuni în mediul online) 
J: Prin orientarea propusă s-ar permite tinerilor să intre în contact cu diferite culturi, idei, valori și situații personale la nivel european. Astfel, barierele 
culturale existente în prezent la nivel local ar putea fi depășite. 
 
O2: Recomandăm UE susținerea dezvoltării unui curriculum privind egalitatea, care sa fie studiat de elevi din toate statele membre, în clase comune 
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(inclusiv în format online) 
J: Orientarea ar permite cetățenilor europeni dezvoltarea respectului pentru diversitate și a abilităților de cooperare interumana încă din copilărie. 
- Orientarea ar diminua riscul de escaladare a naționalismului și xenofobiei la nivel european. 
 
I5: Drepturile familiale (inclusiv ale celor care au copii în plasament) sunt inegale la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE sa facă progrese pentru a se asigura ca toate familiile, indiferent de caracteristicile membrilor acestora, beneficiază de 
drepturi egale în toate statele membre 
J: Orientarea ar sprijini combaterea discriminării drepturilor familiale ale pe baza situației sau opțiunilor acestora (cetățenie/ etnie, vârstă, gen, 
dizabilități și alegeri de viață) 
 
O2: Recomandăm ca UE să îmbunătățească reglementarea și implementarea perioadei minime a concediului parental, astfel încât toți cetățenii UE să 
poată beneficia în mod egal de aceasta 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea drepturilor și obligațiilor parentale egale în statele membre. Orientarea propusă sprijină respectarea 
drepturilor copiilor. Deși există prevederi minimale la nivel european, nu toți cetățenii europeni pot beneficia în mod egal de aceste prevederi 
 
O3: Recomandăm UE să întreprindă măsuri pentru a asigura uniformitatea măsurilor de sprijin acordat familiilor cu copii la nivelul tuturor Statelor 
membre 
J: Orientarea propusă sprijină respectarea drepturilor copiilor 
 
O4: Recomandăm UE să se concentreze asupra stabilirii unui timp standard de muncă pe săptămână (mai redus și uniform), pentru a asigura 
tratamentul îmbunătățit și egal al cetățenilor europeni și al familiilor acestora 
J: Reducerea timpului de lucru permite timp suplimentar dedicat familiei și copiilor. Orientarea permite, de asemenea, îmbunătățirea productivității 
Muncii 
 

Méltányosság 
(12. alcsoport 
(spanyol)) 

I1: Brecha salarial (por motivos geográficas o por brecha salarial de género) 
 
O1: Promover salarios justos (teniendo en cuenta también el offshoring de las empresas dentro de la UE) 
J: Importancia del desarrollo regional (evitar emigración por motivos económicos o por falta de servicios en una región). Mejorar la calidad de vida de 
los empleados del país.  
 
O2: Reducir la brecha salarial de género 
J: La brecha salarial de género (sucede independientemente de que las mujeres sean madres o no). Falta educación en igualdad y sobre la igualdad. 
Sectores masculinos (ej. sector construcción). El mundo empresarial está poco conscienciado a nivel de igualdad de género, o es reticente al cambio. 
Brecha de género digital está también relacionada con la brecha salarial de género 
 
I2: Dificultades para la maternidad/ paternidad / natalidad (sobretodo en la juventud) 
 
O1: Apoyar la maternidad/ paternidad (sobretodo en la juventud) 
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J: Precariedad en la juventud. La educación (también educación superior) es necesaria para que la gente joven pueda escalar socialmente y 
económicamente. Hay dificultades para la estabilidad económica y acceso a la vivienda, y para la conciliación familia - trabajo. El envejecimiento de la 
población europea, y loss problemas con las pensiones y la salud de la población. 
 
I3: Falta de equidad en el acceso a una educación calidad 
 
O1: Promover la equidad y la equidad de género en la educación 
J: Falta de concienciación en relación a la equidad y a la equidad de género. Diferencia del estado de la cuestión de la equidad y de la equidad de género 
en diferentes países de la UE (algunos países más concienciados que los otros). Brecha digital de género. Estudios y profesiones STEM con ausencia de 
mujeres. FAlta de instrumentos y marco legal para la equidad. Falta de inclusión para tener igualdad.  
 
O2: Favorecer la convalidación de títulos académicos 
J: Necesidad de acceso al empleo (específicamente el empleo juvenil). Necesidad de movilidad laboral entre países. INtegración entre países. 
 
O3: Equidad en el acceso a la educación calidad y equiparable en los diferentes estados 
J: Discriminación por clase socioeconómica (agravada por pandemia). Dificultad de acceso a la educación (primaria, secundaria y superior) por falta de 
medios tecnológicos. Hay familias que tienen dificultades para acceder a la tecnología. Minimizar el impacto de haber nacido en una familia o país o en 
otro. 
 
I4: Dificultades para acceder al primer trabajo 
 
O1: Promover el principio de la vida laboral/ prácticas universidad 
J: No tener facilidad para acceder al empleo dificulta la maternidad/ paternidad en la juventud. Necesidad de pasantías/ prácticas remuneradas (es así 
en algunos países). Dificultad o falta de compromiso de emplear después de la práctica. Dificultad de trabajar y estudiar al mismo tiempo (estudiante a 
jornada completa y trabajador a jornada completa es incompatible). No hay apoyo. Que las prácticas no sean mano de obra gratis. Dificultad de 
conciliar prácticas profesionales con estudios. Actulamente se puede hacer pero no es obligatorio en todos los países. Ahora tienes que descuidar una 
si quieres hacer la otra. 
 

Sportolási 
lehetőség 
(12. alcsoport 
(spanyol)) 

 

I1: Falta de acceso al deporte y la actividad física: instalaciones, diversidad, priorización. 
 
O1: Reducir brecha social y de género en el acceso al deporte y actividad física. FOmentar el uso del cuerpo en la cotidianidad. 
J: Más acceso al deporte y la actividad física genera una sociedad más inclusiva, igualitaria.y saludable (entender el deporte como inversión en salud). 
La sociedad de confort y bienestar y la oferta de ocio virtual y la automatización (ascensores, cintas transportadoras, etc.) disuaden del deporte y la 
actividad física.  
 
O2: Concienciar de la importancia de actividad física. Asegurar que las instituciones públicas tengan calidad y diversidad en los servicios deportivos. 
UE: generar directrices para que los países vayan en esta dirección. 
J: Igualdad de oportunidades: Falta de buenas condiciones (en algunos lugares) para la educación física, y dificultad de medios para elegir entre 
variedad de deportes (más allá del futbol). 
 
O3: Integrar el deporte y la actividad física dentro del servicio nacional de salud (salud física y mental). 
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J: Coste sanitario de no hacer actividad física es muy elevado (80.000M €). Insuficiencia de actividades deportivas que sean accesibles/ gratuitas fuera 
de la escuela (no necesariamente de competición). Promover salud física y mental. 
 
O4: Diversidad de deportes para el desarrollo de diferentes capacidades 
justification, Importante para desarrollar competencias educativas (concentración, etc). Aumentar la salud y bienestar biopsicosocial (incluír el evitar 
soledad) 
 
O5: Buscar maneras creativas de enlazar el ocio tecnológico y la actividad física (aplicaciones que permitan juntar diferentes personas para practicar 
deporte, presencial u online). 
J: Ha un problema en la priorización del ocio tecnológico, haciendo que disminuya la actividad física. Evitar el sedentarismo. Entender la tecnología 
como aliada para promover la actividad física. Riesgo de sedentarismo con los e-sports. 
 

 

Tanulás Európában 

Eredeti nyelven 
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Európai 
identitás (4. 
alcsoport 
(német)) 

I1: Herausforderung: Zugehörigkeitsgefühl in Europa erreichen 
 
O1: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch kulturellen, professionellen und sozialen Austausch (u.a. durch Sport) zu stärken – z.B. durch 
Workcamps und Begegnungsorte. 
J: Damit wir nicht übereinander reden, sondern miteinander. Um Vorurteile und Nationalismus zu bekämpfen. 
 
O2: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch mehr Informationen zu den europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten zu stärken 
J: Andere besser zu verstehen und zu verstehen, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt - Bewusstseinsbildung fördern. 
 
O3: Wir empfehlen mehr Partizipationsmöglichkeiten z. B durch Bürgerforen. 
J: Stimme der Bürger sollte zählen solchen Austausch multiplizieren aber wichtig Transparenz was mit den Ergebnissen passiert. 
 
O4: Wir empfehlen, dass es gemeinsame Erfolgsgeschichten (z.B. die Pandemiebekämpfung, die Erreichung von Frieden) und Vorteile durch Dinge, die 
die EU bisher getan hat, als Bildungsmaterialien in Schulen gefördert werden. 
J: Um alle darüber zu informieren, was die EU macht - besseren Informationsfluss - Erfolg verbindet 
 
O5: Wir empfehlen, dass die EU kulturelle Programme und Austausch stärker bewerben soll. 
J: Nur durch Begegnung und Austausch kann eine Gemeinsamkeit entwickelt werden 
 
I2: Bildung ist nicht für alle zugänglich (z.B. Erasmus+). 
 
O1: Wir empfehlen Programme und Angebote zu entwickeln. die für alle Altersspektren (unabhängig vom Hintergrund, Alter, Bildung) der 
Bevölkerung zugänglich gemacht werden. 
J: Da nicht jeder die Möglichkeit hat, zu studieren - Austausch für alle zugänglich machen 
 
O2: Wir brauchen noch mehr Austausch (Kultur, Musik, Entdeckung) und die Bereitstellung von finanziellen Mitteln. 
 
O3: Wir empfehlen die stärkere Digitalisierung in Klassenräumen (z.B. transnationale Klassen, die im virtuellen Raum zusammenkommen). 
J: Europäische Identität wird so aufgegriffen, zielgerichtet zusammenkommen - mit anderen identifizieren gute erster Ansatzpunkt - Umsetzung sehr 
schnell und einfach - ergänzende Variante, aber echter Austausch soll stattfinden 
 
I3: Herausforderung: Gemeinsame Interessen fördern, bei denen europäische Bürger zusammenfinden können 
 
O1: Wir empfehlen, bestehende Programme (Wettbewerbe, Turniere) stärker europäisch zu gestalten. 
J: Förderung der Gemeinsamkeiten, stärkere Verbundenheit 
 
I4: Sprachliche Barrieren 
 
O1: Wir empfehlen, Mehrsprachigkeit schon sehr früh zu fördern. 
J: Sprache ist Schlüssel zur Verständigung / 1 Sprache förderlich für Gemeinsame Identität 
 
I5: Gleichen Wissensstand zu Europa sicherstellen. 
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O1: Wir empfehlen, dass ein übergreifendes europäisches Fach (Geschichte, Politik, Gemeinschaftskunde) in allen Mitgliedsstaaten eingeführt wird. 
J: Europa für die Bürger fern und nicht zu verstehen. - viel stärker mit Europa auseinandersetzen - durch Bildung kann es gestärkt werden - Bildung 
als Katalysator, um die EU ins Umfeld zu tragen 
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Digitális 
oktatás (4. 
alcsoport 
(német)) 

 

I1: Schaffung einer guten digitalen Infrastruktur 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU sicherstellen muss, dass alle Bürger technischen Zugang (Netz und Endgeräte) haben und dass die digitale 
Infrastruktur in den Ländern ausgebaut wird (unter der Berücksichtigung der Anschaffung von Geräten, die man wiederverwenden kann) 
J: Zugang in alle EU-Staaten gewährleisten / sicherzustellen- Teilhabe zu ermöglichen- 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU das Recht auf Internet festschreibt. 
J: Keine Freiwilligkeit sondern eher Zwang sich mit Digitalisierung umzusetzen, Zugang kann so für alle gewährleistet werden 
 
O3: Wir empfehlen, dass die Thematik dem Aspekt der Nachhaltigkeit unterworfen werden muss. 
J: Digitalisierung immer größeren Anteil in unserem Leben nimmt aber auch Thema Abfall wichtig wird. Achtsamer Umgang mit Ressourcen - Erde 
nicht immer weiter ausbeuten  
 
I2: Zugang zur Digitalisierung für alle ermöglichen 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU Materialien und Schulungen für alle Bürger fördert, insbesondere für Bürger, die keine IT-Fähigkeiten haben. 
J: Wir müssen ausgebildet werden, weil in Zukunft alles digitalisiert wird 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU Tools (Schreibprogramme, Bildungsplattform) zur Nutzung frei zur Verfügung stellt. Dazu sollen entweder eigene 
Programme entwickelt werden oder bestehende Programme, (z.B. Office) für alle zugänglich gemacht werden. 
J: Verwendung von gleichen Instrumenten zu Hause als auch in der Schule - Programm kann sich nicht jeder Leisten hohe Lizenzkosten, Zugang allen 
ermöglichen, Kompatibilität herstellen Bildungsplattform eigen Recherche durch Bürger wird ermöglicht 
 
I3: Regelungsbedarf für die digitale Bildung und Arbeit 
 
O1: Wir empfehlen, Runde Tische mit Schulen, Unternehmen, Politik, Gesundheitsamt, Psychologen, Soziologen zu fördern und Online-Bildung und 
Online-Arbeit gesetzlich zu regeln. 
J: Online Arbeiten reduzieren. Auswirkung auf digitale Arbeit muss untersucht werden. Auswirkung auf Gesundheit körperlich und mental. Gelenkt 
durch die Suchmaschinen - Algorithmen unterbrechen. online Arbeit nicht so gefährlich viele Stunden am Bildschirm sitzen? Persönlicher Austausch 
fehlt. Recht auf nicht Verbindung bestehen sollte - Recht sich aus Onlinewelt zu verabschieden. Mangel an körperlicher Aktivität - Mangel zu 
vermeiden es sollte möglich sein die Verbindungszeit zu verkürzen 
 
O2: Wir empfehlen, dass neben der digitalen Bildung die Kritikfähigkeit der Bürger stärker gefördert werden muss. Bürger müssen mit Inhalten 
kritisch umgehen können. 
J: Vermeidung von Desinformation, kritischen Blick auf Online Medien schulen. Politische Verantwortung, den Umgang für Bürger optimal zu machen - 
Politik hat die Aufgaben hier zu handeln. 
 
I4: Prävention der negativen Auswirkung der digitalen Welt 
 
O1: Wir empfehlen, die Sensibilisierung der Gefahren für jugendliche durch IT-Training und Lehrausbildung zu stärken, als Schulfach. 
J: Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken 
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O2: Wir empfehlen, das Innovationen Teil der Digitalen Bildung werden und stärker gefördert werden. 
J: Positiven Chancen die digitale Welt zeigen 
 
O3: Wir empfehlen, große IT-Plattformen stärker zur Verantwortung zu ziehen. 
J: Fake News, Falschinformationen, Mobbing vermeiden 
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Kulturális csere 
(13. alcsoport 
(angol)) 

I1: Too few people can access european exchange programs 
 
O1: We recommend that the EU helps enable people from less priviledged economic backgrounds to have access to exchange through scholarships and 
budgetary support to schools 
J: We want to include everyone, to help them improve their living standards and live a better life. It is more fair to ensure that everyone can 
participate. 
 
O2: Improve information available in schools 
 
O3: We recommend a Common EU platform for coordinating exchange, including information on school systems of other countries, and involve 
companies in the structure, as they could be taking students as interns 
J: Companies will gain good public images from participating in cultural exchange, and would atrract more employees and interns. It will help create 
unity and european identity by learning together. both students and companies will be enriched by gaining insght into different cultures. 
 
O4: Build a program for schools or classes to visit other EU countries 
 
O5: A Common EU format for exchange "classes" 
 
O6: We propose that the EU develops a handout for information on educational systems of member states. 
J: This ensures that everyone has acess to information on other member states, even if their schools do not teach it 
 
I2: Not enough options or knowledge on how to go on exchange at different age groups and professions 
 
O1: We recommend that the EU should use people who already went on exchange to actively promote it as ambassadors 
J: It would achieve personal communication and better relationships. It will make the erasmus programme more accessible and better advertised. It is 
a more genuine form of communication, not just advertisemnt. 
 
I3: Too few people can access european exchange programs 
 
 

Környezeti 
nevelés (13. 
alcsoport 
(angol)) 

I1: There is a lack of involvement from EU citizens in climate change and sustainability 
 
O1: We recommend that the EU does more to facilitate knowledge sharing on best practice in sustainable practices. Exchange of knowledge and 
technology across educational, government and business organizations 
J: This enables sharing what works. It brings together everyone in finding solutions, and making the needed change. Without involvement you cannot 
bring about change. The problem often feels too big for individual action, so we need to bring different actors together. 
 
O2: We recommend that more concrete advice comes from the EU level to citizens, on what is actually a sustainable choice as a consumer/individual 
J: This will get citizens involved in a practical way, instead of having things be too abstract. 
 
O3: We recommend that more concrete and local knowledge on how citizens' behaviour affect their environment is shared with them directly 
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J: We need to learn! To reach our mind it must be present in our lives, close to us, our neighbours and friends. We need to reach other people than just 
those at school - elderly people, working people. It shouldnt be "in the shadows". Advertisement works! it changes people's behaviour over time and 
so is a good way to teach people on how to interact with the environment 
 
O4: We recommend that the EU hosts a challenge on sustainability for schools from all member states 
J: when things have a practical use, it becomes interesting. It could be something not only costing companies money, but making them money. Direct 
involvement can make a difference. The element of competition is good, as it pushes people to achieve higher goals. It's an easy and cheap way of 
involving people with sustainability. On a european level people will feel more obliged to be a part of it, and rules will be central and can take account 
of all member states. EU also increases visibility for the project, you have a larger audience. On a European level everyone will want to join, and 
knowledge can be shared more efficiently. 
 
I2: We dont have enough practical experience with what the environment and climate is and what it means to us 
 
O1: We recommend that educational teaching programs focus more on projects that bring kids into contact with the environment and climate, and 
also try to develop solutions 
J: Global warming is too abstract of a concept. We need to show how it affects our everyday life. We need to feel the difference between concrete (the 
material) and nature, that nature can improve our lifestyles. Also to show that we can ruin our lives if we act in a given (wrong) manner. It is more 
interesting to learn by doing, especially in a young age. It is a good way of visualizing to children. Kids will not remember or learn properly if this is 
only taught digitally, so it needs to be experienced and felt. 
 
O2: We recommend that sustainability is integrated into the curricula of other subjects in schools across the EU 
J: this would raise awareness among pupils. It would be subliminally/naturally implementing the topic into childrens lives 
 

Minőség, 
pénzügy és az 
oktatásban 
való részvétel 
(14. alcsoport – 
angol) 

I1: - 
 
O1: A uniform regulated standard of teaching across Europe at primary and secondary level 
J: 1. Important because a standard educational foundation is very important, also in primary education.2 It affords social equality and creates a 
common identity. 3. It also creates equal opportunities in higher education. 4. Students more likely to succceed on erasmus or foreign educational 
courses. 5. Teachers could then go to other countries bringing uniformity in teaching and sharing ideals. 
 
O2: There should be one single European language taught across all primary schools in the EU, funded and paid for by the EU member states 
J: Requires investment. 
 
O3: Erasmus programmes should be easily accessible to all 
J: We understand each others cultures better and have a common identity 
 
O4: Equal access to all for third level education. Lack of this interferes with equal access 
 
I2: - 
 
O1: Equality of access to free education across the EU. 
J: Education should be free to enable access for all citizens. Education is and should be a basic fundamental right for all. 
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I3: - 
 
O1: We recommend that life skills including sexual health issues, should be taught in schools at all levels. Opposing voices should be countered with 

voluntary classes providing factual sexual education. 
J: Justification: To prevent mental health issues developing at a later stage. Less bullying. Training to learn to cope with the social media age we live in. 
There should be a pan-European attitude or learning system in place to address all sexual education issues 
 
I4: - 
 
O1: Funding and access to funding or scholarships across the EU is vital to ensure equality of education and access equal technology 
I5: - 
 
O1: Greater support to teachers as individuals. 
J: Teachers should be able to teach morals. Gives teachers more authority as students should have more discipline 
 

Az oktatás 
harmonizációja 
(14. alcsoport 
(angol)) 

 

I1: 
O1: There should be a uniform standard of education across all European schools 
 
J: It Promotes equality and ensures each student has an equal chance going forward. 
 
I2: 
O1: We recommend that education on the environment is part of school curriculum from an early age and for every person within the EU 
 
J: Challenge: Climate change deniers could present a challenge. Challenge: That as EU countries can only influence what happens in terms of education 
in their own member states a pan-european group or a treaty change should legislate for this. Challenge: differing attitudes to climate across european 
countries. Polarising attitudes 
J: Positive: This would allow a commonality and a link across europe in terms of the environment. Small children should grow up with this knowledge, 
to include the damage waste and evironmental abuse does to the planet. Practical examples of disposing of waste in school etc would achieve this. 
Positive: Europe should establish themselves as World leaders in the area of the environment. This would not hurt economically and would make us 
proud. Positive: Education on the climate and the environment can lead to opportunities and develop technologies and create sustainable 
environmentally aware jobs. 
 
O2: - 
J: Another challenge regarding ESD (Education for Sustainable Development) would be teachers' and professors’ ability to incorporate climate change 
and environmental issues into their subjects. Teachers that give classes currently weren't taught to think about climate change when creating their 
classes. And so we should also think about training teachers for them to be able to correctly teach their classes, to address the issue in depth, for them 
to not enter into contradiction with what experts on climate change say. 
 
I3: 
O1: We recommend that one common European language English was taught which would make education on the environment and all other matters 
across Europe much easier to deliver. 
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J: Challenge: Other countries might object to the use of english as the second official language for europe. Challenge: The problem may be an 
inconsistent standard of language teaching leading to inequality. Teaching from a young age could remedy this problem. 
J: This will lead to much greater cross european dialogue at levels. Not just in EU but across the World mainly USA and Canada. Travelling, working 
and doing business across Europe would not be an issue as each citizen would share a common language. 
 

 

Etikus és biztonságos digitális átállás 

Eredeti nyelven 
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A digitalizáció 
demokratizálása 
(5. alcsoport 
(francia)) 

I1: A l'école, les outils numériques ne sont pas assez enseignés, et ne sont pas assez utilisés 
 
O1: Il faut intégrer une pédagogie basée sur des outils numériques à l'école 
J: Les outils numériques peuvent faciliter l'apprentissage et la pédagogie. L'enseignement au numérique à l'école permettra également de développer 
l'esprit critique vis-à-vis de ces outils 
 
O2: Il faut prévoir une éducation et une sensibilisation aux outils numériques dans les écoles, au niveau européen 
J: Afin que chaque européen puisse recevoir la même éducation, et puisse avoir conscience des risques d'Internet (par exemple, qu'on ne peut pas 
parler de tout sur Internet) 
 
I2: Il n'y a des abus liés à l'utilisation d'internet (notamment des problèmes de harcèlement en ligne) 
 
O1: Il faut une pédagogie plus claire et plus explicite pour sensibiliser les personnes à l'utilisation d'Internet (voir le problème 1 sur l'éducation). Nous 
recommendons des cours d'éthique sur l'usage d'Internet 
J: Afin que chaque européen puisse être au courant des risques qui existent sur Internet 
 
O2: Il faut agir sur le sujet des fake news, et de la désinformation. Nous recommendons de multiplier les actions comme les "sites internet vérifés". 
J: Afin que chaque européen puisse savoir d'où vient l'information et puisse être dans un espace sécurisé 
 
O3: Il faut renforcer la lutte contre les abus sur Internet. Nous recommendons de créer une organisation proche de la police, spécialisée sur les aspects 
numériques, et qui puisse identifier les personnes sur internet, et retrouver celles qui ont des comportements inacceptables. 
J: Pour rendre plus efficace la lutte contre les abus sur Internet, et rendre les personnes responsables de leurs actes. 
 
I3: Les prix du matériel et des services sont très chers 
 
O1: Nous recommendons d'investir dans l'innovation numérique pour que chaque européen puisse avoir accès à du matériel au niveau local 
J: Afin de réduire les coûts et de s'assurer que personne ne soit laissée de côté de la digitalisation 
 
I4: Certaines personnes ne savent pas utiliser les outils numériques - comment assuer que tous les Européens puissent les utiliser? 
 
O1: Enseigner les outils numériques à l'école, mais aussi inclure les médias sur ces questions, car ils ont un rôle important à jouer dans la 
sensibilisation au numérique 
J: Les jeunes ne sont pas les seuls qui ont besoin d'apprendre comment utiliser les outils numériques, il faut donc prévoir d'autres canaux de formation 
que l'école. Il faut également utiliser les médias et réseaux sociaux. En 2021, les media sont des sources d'information plus importantes pour les 
individus de tous les âges. 
 
O2: Avoir un réseau Internet unique dans tous les pays de l'UE 
J: Cela permettrait une égalité de services et d'accès à Internet pour tous les Européens, et cela permettrait d'avoir les mêmes informations et d'avoir 
un internet plus robuste. Cela favoriserait l'égalité des chances (via l'égalité des services). 
 
O3: Toute information présente en ligne doit pouvoir être rapportée hors ligne 
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J: Les outils numériques ne doivent pas entraîner la disparition des liens sociaux, c'est important pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les 
outils numériques 
 
I5: Les citoyens ont trop peu d'information sur l'utilisation qui est fait de leurs données personnelles, et notamment sur la vente de leurs 
données personnelles 
 
O1: Il faut limiter le nombre d'informations personnelles à fournir par les citoyens afin d'accéder à internet et il faut que les plateformes numériques 
soient tenues responsables de leur utilisation des données. 
J: Afin de limiter les risques liés au partage de données personnelles 
 
O2: Créer un cloud commun pour les entreprises européennes 
J: Pour sécuriser nos données au niveau européen 
 
O3: Créer un réseau social européen, fait par les Européens pour les Européens 
J: Pour que nos données restent dans l'Union européenne, et être moins dépendants des Etats-Unis ou de la Chine 
 
I6: Manque de clarté sur les algorithmes de l'IA 
 
O1: Simplifier et expliquer les algorithmes qu'utilise l'IA afin de garantir une meilleure acceptation sociale 
J: Pour que les consommateurs n'aient pas l'impression qu'il y a des phénomènes de censure dus à l'utilisation des algorithmes 
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Kiberbiztonság 
(5. alcsoport 
(francia)) 

 

I1: Manque de règles et de transparence sur les entreprises multinationales qui utilisent des données, tels que les réseaux sociaux 
 
O1: Nous avons besoin d'une entité pour représenter les consommateurs, pour soutenir les personnes qui se retrouvent dans des litiges avec des 
entreprises 
J: Pour avoir une action collective qui ait du poids face aux entreprises 
 
O2: Nous devons créer une seule voix en Europe contre les géants du numérique qui ont tant d'influence, il devrait être possible de juger ces 
entreprises en Europe et pas uniquement aux Etats-Unis, et de les contraindre à appliquer les lois européennes 
 
O3: Nous proposons de rendre les textes de consentement sur l'utilisation des données personnelles, plus clairs et plus courts lorsqu'on se connecte à 
un site Internet 
J: Les textes sont trop compliqués et souvent, nous ne les lisons pas. Cela permettrait donc de faire des choix éclairés sur l'autorisation que nous 
accordons aux sites à utiliser nos données 
 
O4: Deux propositions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées : - prendre en exemples des pays qui ont expérimentés des solutions qui ont fait leurs 
preuves (exemple du système éducatif en Finlande) - créer un organisme européen sur lequel on aurait pas besoin de donner nos données 
 
I2: La cybersecurité est un sujet complexe et il y a un manque de clarté sur comment ce sujet est géré et à quel niveau. 
 
O1: Nous suggérons plus de coopération entre les entreprises et les pays de l'Union européenne, et de mettre en place une action mondiale et un 
accord mondial sur la cybersecurité. 
J: Les violations de cybersecurité dépassent les frontières 
 
I3: En tant qu'utilisateurs d'internet, nous sommes exposés à des risques multiples (fishing, le piratage, etc). Nous ne sommes pas tous 
conscients de ces risques et nous ne savons pas forcément les identifier. 
 
O1: La sensibilisation sur les risques existe mais il faut la renforcer. Nous suggérons d'axer la sensibilisation sur les risques autour d'exemples 
concrets (par exemple, en expliquant le fishing ET donner des exemples; expliquer qu'il y a des publicités mensongères ET donner des exemples, etc). 
J: Pour protéger les utilisateurs et que les citoyens puissent aller sur internet en securité. Afin qu'ils soient capables de sensibiliser leurs proches (les 
parents sensibilisent les enfants; les enfants sensibilisent les grands parents) 
 
O2: Nous proposons la mise en place de campagnes de sensibilisation multi-réseaux Européennes adaptées aux différents types d'utilisateurs (jeunes, 
personnes plus usagers). 
J: Afin que les campagnes de sensibilisation soient au plus proche de la réalité des utilisateurs d'internet. 
notes, Session 3 idée pour un exepert: ce serait utile d'avoir une idée de comment fonctionne une campagne de sensibilisation à l'échelle Européenne 
 
O3: Faciliter et clarifier la façon dont fonctionnent les signalements de comptes abusifs sur les réseaux sociaux; être capable de repérer et de punir les 
personnes qui ont des comportements abusifs sur Internet 
J: Pour avoir une meilleure compréhension des règles de modération utilisées sur les réseaux sociaux 
 
I4: De plus en plus, les sites internet et plateformes (au sens large) sont instrumentalisés et utilisés à des fins de cyber criminalité 
(extorsion d'argent, menaces, harcélement, chantage ...) 
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O1: Nous proposons de renforcer la collaboration entre les sites/plateformes et autorités pour repérer et suivre de manière plus systématique ces 
actes de cybercriminalité. Il est important de rendre visible le travail de tous les acteurs "en coulisses". 
J: Si les utilisateurs voient et comprennent comment ces actes sont sanctionnés, ils seront rassurés et plus susceptibles de porter plainte 
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Adatvédelem (9. 
alcsoport 
(angol)) 

I1: lack of access and control over data that citizens share (by citizens themselves) 
 
O1: Create an EU body that is easily accessible to citizens and that requires transparency and provides shared norms among EU states. 
J: It will provide point of reference for citizens and will facilitate more control over data by citizens 
 
O2: Create a possibility for people to select what data is sensitive and which one is not 
J: it will allow people to more clearly define what data and to what extent they want to share and will give them more flexibility/ownership of the data 
 
O3: introduce digital EU ID (not just national digital ID) 
J: that would allow tracking of information & increase responsibility => prevents some dangerous or inappropriate behaviour but it will allow for 
some anonymity as long as people are verified by ID beforehand 
 
O4: phones, home applications (Alexa) should have more transparency in what they collect, store and share (and with whom) and that owners should 
have an option to erase/limit data access 
J: because currently there's no transparency and everything is basically collected and citizens don't know how/who uses it 
 
I2: Insufficient mechanisms to control data giants (i.e. Facebook) as they are even more powerful than political decision-makers 
 
O1: Clear checks and balances by the EU body (non-political but expert-based) that is independent and funded by the member state 
J: to provide independent oversight and uniformal framework 
 
O2: New regulations on digital advertisement 
J: to limit what kind of data/personal data can be used 
 
O3: EU certification of data protection compliance mandatory for all tech companies/providers and that should be incorporated visibly in the web 
presence of an organization 
J: guarantee of transparency and safety 
 
O4: Reward companies that comply with data protection, transparency, and security regulations 
J: to incentivize them to adopt best practices and give benefits to those who do 
 
I3: Insufficient digital education for citizens 
 
O1: tailored classes for older citizens and provide assistance services 
J: currently they are disconnected and thus do not have access to all services 
 
O2: specific curriculum for younger generations (in schools and at home) 
J: to ensure safe & healthy use of tech 
 
O3: support of non-native tech users in acquiring up-to-date knowledge about tech use 
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J: makes them more competitive at the job market 
 
O4: establish universal baseline of what minium digital literacy should be 
 
O5: EU should support education (intergenerational) program where younger people teach older people how to operate in the digial sphere 
J: it's not only an educational program but an intergenerational exchange and connection 
 
I4: The (legal and technological) language used in the digital sphere is too complex for citizens to understand 
 
O1: introduce a criteria for certification for tech companies: have simplified summaries of information about the use of data that would be 
understandable by anyone 
J: to ensure people understand how the data is being used, what the terms mean, and what the implications are 
 
O2: introducing non-authorization (except for explicit consent) or limited authorization of personal data use as a primary principle 
J: it will put companies in a position of need to request information explicitly and will create more transparency and control over data by users 
 
O3: improve communication about changes in GDPR and data protection in general 
J: people and institutions and businesses are better prepared and have clarity 
 
I5: Insufficient research of data protection 
 
O1: EU funding to expand the research efforts 
J: to better understand the needs, options, and possible solutions 
 
I6: Lack of access to technology (i.e. by children from low-income environment) 
 
O1: fund support programs for those who do not have hardware and an opportunity to acquire it 
J: increases academic and professional opportunities; provides better access to services (esp educaion in the current environment) 
 
O2: create benchmark information for the EU and increase access to technology through educational programs/institutions 
J: to maximize use of existing resources/avenues 
 
I7, (continued for issue 5) education 
 
O1: create special educational programs and communication campaigns on cyber-crime 
J: to reduce cyber crime, to teach people not to fall into those traps 
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Egészséges 
digitalizáció (10. 
alcsoport 
(spanyol)) 

I1: ¿Cómo gestionar y proteger los datos sobre salud? 
 
I2: ¿Cómo combatir el problema de las noticias falsas y cómo abordarlo con los diferentes tipos de población (infancia, juventud, edad 
adulta, mayores...)? 
 
I3: ¿Cómo gestionar y controlar la influencia que los algoritmos tienen a la hora de condicionar lo que nos llega a través de internet? 
 
I4: ¿Cómo gestionar la cesión de datos que debemos autorizar para acceder a un servicio online? 
 
I5: ¿Cómo hacemos con el pasaporte Covid y con las limitaciones de derechos que puede ocasionar? 
 
I6: ¿Cómo garantizar el derecho a la desconexión a internet y el derecho a no usar dispositivos digitales y seguir teniendo servicios y 
derechos? 
 
I7: ¿Cómo podemos abordar la educación digital de la infancia para que hagan un uso seguro de internet? 
 
I8: ¿Cómo abordar el impacto de la tecnología en la salud mental de la ciudadanía? 
 
O1: Crear un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés en todos los Estados Miembro. Y luego evaluar. 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -El 
problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 
fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y hacen 
más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar de un día 
para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el uso de 
herramientas. 
 
O2: Un organismo/institución que enseñe a las personas mayores a hacer un uso saludable de internet. 
J: Los menores, en mayor o menos medida, ya reciben algo de formación así en la escuela. La gente mayor no recibe nada similar y también necesita 
formación. 
 
O3: Que en las escuelas haya espacios de formación conjuntos para menores y sus familias, de manera que aprendan conjuntamente. 
J: De esta manera se consigue enseñar también a la población adulta y los padres tendrán más conciecia del uso que hacen los menores de internet. 
Ahora mismo, a veces, se conectan muchas horas y sus familias no saben lo que hacen allí. Favorece relaciones intergeneracionales. 
 
O4: Estudiar e investigar si en todos los estados miembro la infraestrutura necesaria para una educación digital está a un nivel parecido (¿Tienen 
todas las escuelas ordenadores, conexión por fibra, etc?) 
J: -Es necesario saber esto. Por ejemplo en Italia hay muchas escuelas que no tienen medios. Necesitamos verificarlo. -Claro, es cierto. Yo vivo en una 
ciudad grande y tenemos acceso a esos medios, pero imagino que fuera de las grandes ciudades pasa que no hay medios. Yo hay veces que no tengo 
cobertura de móvil cuando salgo de mi ciudad. -Si, yo que vivo en Andalucía, de acuerdo, no hay esos medios. -En las escuelas publicas en España los 
medios son muy precarios. -Una persona comenta que vive en zona rural y tiene muy buena conexión. -Otra le responde, bueno, es que vives en zona 
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rural pero en una región privilegiada respecto a muchas otras de tu propio país. 
 
I9: ¿Cómo combatimos todo el daño que genera la combinación de las "Noticias Falsas", del poder de los algoritmos y de la escasa privacidad 
de los datos? 
 
O1: Educar a la población en el pensamiento crítico 
J: -Si aprendemos desde jóvenes el pensamiento crítico, es más sencillo detectar información falsa. -Siempre habrá noticias falsas, no se pueden parar 
pero sí se puede aprender a leerlas de manera crítica. -Sí, y las noticias falsas no solo aparecen en países más inestables, como decía antes una 
compañera. En Austria también ha ocurrido. Están por todas partes -Hay muchos temas en los que no somos expertos, ¿hasta qué punto podemos 
saber lo que es válido y lo que no? 
 
O2: Que los algoritmos te muestren automáticamente las versiones más contrastadas/consensuadas de un tema además de otros puntos de vista 
(noticias falsas) para que puedas comparar 
J: -Parece que algunas plataformas ya lo hacen, como FB cuando buscas info sobre el COVID. Algo que hacen desde hace poco. -Sería interesante que lo 
hicieran con más temas, no solo COVID. 
 
O3: Procesar y almacenar los datos en dispositivos locales, no compartidos en la nube 
 
O4: Utilizar los consensos mayoritarios de la comunidad científica como el punto de vista que consideramos verdad y que nos sirve para contrastar 
otros puntos de vista. 
J: -Bueno, por ejemplo con el COVID, la información que daba la comunidad científica al principio, los expertos, luego se ha demostrado que no era toda 
válida, como por ejemplo con los guantes e higiene de manos, luego se ha comprobado que la transmisión del virus es aérea y no por contacto. -Sí, es 
cierto, también ha pasado por ejemplo con las dosis de la vacuna. Al principio decían que una dosis, luego dos, ahora dicen que tres dosis... En realidad 
deberían darlas de manera gratuita. Las grandes empresas farmacéuticas están ganando muchísimo dinero con ello. 
 
O5: Un organismo o institución que verifique y chequee las noticias y diga sin son reales o no 
J: -En España ya lo hay y no sirve para nada. -Tampoco creo que vaya a funcionar (otra ciudadana) 

 
O6: Los medios de comunicación no pueden ser privados, deberían ser públicos para que no saquen dinero difundiendo mentiras. 
J: -El problema de fondo es la búsqueda de beneficios. Los medios de comunicación publican lo que les da dinero, no lo que es verdad. -Sé que FB y 
otras grandes empresas invierten mucho para eliminar Fake News en inglés, pero para muchos otros idiomas no hay tanto nivel de control y 
verificación. -En el entorno de los medios de comunicación hay una frase famosa: que la verdad no te estropee una buena noticia. ¿Cómo se puede 
atajar/atacar a los medios para que dejen de hacer esto y publiquen la verdad y no lo que les da dinero? -En FB y otras plataformas, a veces eliminan 
contenido de carácter sexual, que luego no es tan claro que sea tan dañino. Para mi a veces es censura. -¿Cómo se podrían simplicar los términos de 
aceptación de servicios? Los complican mucho para que no los entendamos. -Nos deberían pagar por usar nuestros datos -Deberíamos apoyar a los 
periodistas independientes, para que puedan investigar a las grandes empresas. A veces los medios tienen intereses económicos y los directores del 
periódico impiden que se investiguen ciertos temas. -Grandes empresas que compran muchos periodicos y cadenas de televisión y radio. Luego los 
presentan como medios independientes dando sensación de pluralidad mientras que en realidad dependen del mismo dueño y publican lo mismo. 
 
O7: Un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés. (Esta misma orientación el grupo la aplica a 2 temas) 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -El 
problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 
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fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y hacen 
más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar de un día 
para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el uso de 
herramientas. 
 
O8: Crear una plataforma online europea que muestre las noticias verificadas. 
J: Serviría para luchar contra los bulos. Para enseñar a la gente a usar internet. Se podría acceder a ella cuando haya dudas. Podría incluir entrevistas o 
intervenciones de expertos sobre temas específicos. Me gusta, es una buena herramienta, sencilla de usar. Sirve para sentar las bases y luego hacerla 
crecer como una pirámide invertida, para que se puedan encontrar información sobre diferentes temas. Podría ser un instrumento vivo, como nuestra 
plataforma web de la Conferencia, que va creciendo e incluyendo cada vez más información. Debería incluir información y formación sobre los temas 
que hemos hablado: digitalización saludable, seguridad, etc 
 
 
O9: Plataforma digital europea que ofrezca informacion y también formación y educación (no solo sobre el uso saludable de internet, sino sobre 
muchos otros aspectos) y que también ofrezca recursos y profesionales sobre temas de salud mental. 
J: Se complementaria con el curriculum formativo y la educación tradicional de cada país. Las clases se pueden orientar para las diferentes personas. 
No sería necesario que todos vayan al mismo ritmo. Se podría pensar cómo se combina con la educación formal, quizá sería posible que hicieran ahí 
los deberes. Me gusta, ¿pero quién la implantaría y quién la financiaría? -Es cierto, no sería sencillo. Pero los estados dan dinero a la UE, y quizá la UE 
pueda decidir invertirlo así. ¿Qué sería más económico? Darle recursos a los países y que implementen cosas o crear una plataforma digital común 
para toda la UE? 
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III. melléklet: Beszámoló a konferencia plenáris üléséről 

A konferencia plenáris ülése 

 

A 2. ülésszak nyitó plenáris ülésén az egyes vitacsoportok 20–20 képviselője kapott szót, hogy 

visszajelzést adjon a többi résztvevőnek a konferencia első olyan, 2021. október 22–23-án 

megrendezett plenáris üléséről, amelyen az európai polgári vitacsoportok képviselői is részt vettek. 

E beszámolókat követően a résztvevők kérdezhettek a felszólalóktól. 

 

A plenáris ülésen összesen 449 személy vesz részt: európai parlamenti képviselők (108), az EU 

Tanácsának képviselői (54, azaz tagállamonként két személy), biztosok (3), nemzeti parlamenti 

képviselők (108), az európai polgári vitacsoportok képviselői (80), nemzeti rendezvények, illetve 

vitacsoportok képviselői (27), a Régiók Európai Bizottságnak képviselői (18), az Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság képviselői (18), szociális partnerek (12) és a civil társadalom képviselői (8), valamint 

választott helyi (6), illetve regionális képviselők (6). 

 

Az európai polgári vitacsoportok 80 képviselője, a nemzeti vitacsoportok és rendezvények 27 

képviselője, valamint az Európai Ifjúsági Fórum elnöke a plenáris ülés egyetlen komponensét, az 

úgynevezett polgári komponenst alkotja. 

 

A konferencia plenáris ülésének résztvevői vitát és megbeszéléseket folytatnak a nemzeti és az európai 

polgári vitacsoportok ajánlásairól, valamint a többnyelvű digitális platformról származó 

hozzájárulásokról. A digitális platformon szereplő témák alapján 9 tematikus munkacsoport jött létre, 

amelyek hozzájárulnak majd a konferencia plenáris ülése vitáinak és javaslatainak előkészítéséhez. A 

konferencia plenáris ülése (legalább az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a nemzeti 

parlamentek képviselői között létrejött) konszenzus alapján határoz majd arról, hogy a vezető testület 

elé terjeszti a javaslatait. Amennyiben a nemzeti rendezvényekben érintett polgárok képviselői 

és/vagy az európai vagy nemzeti polgári vitacsoportok képviselői egyértelműen eltérő álláspontra 

helyezkednek, a vezető testületnek erre ki kell térnie a jelentésében. 

 

Az októberi ugyan már a második plenáris ülés volt, ez volt az első olyan alkalom, amikor az európai 

polgári vitacsoportok képviselői is részt vehettek az ülésen. Itt alakult meg elsőként a plenáris ülés 

polgári komponense a nemzeti rendezvényekben/vitacsoportokban és az európai vitacsoportokban 

érintett polgárok, valamint az Európai Ifjúsági Fórum elnökének részvételével. 

 

Október 22-én, pénteken a polgári komponens két ülést tartott, ahol bemutatták a polgároknak a 

plenáris ülés eljárási szabályzatát, előkészítették a munkacsoportok üléseit és a plenáris ülést, 

valamint kijelölték a felszólalókat. A két ülés között a polgárok a plenáris ülés többi tagjával közösen 

részt vettek első munkacsoporti ülésükön. Október 23-án, szombaton a strasbourgi ülésteremben 

megkezdődött a plenáris vita, ahol nyolc polgár ismertette a négy európai polgári vitacsoport első 

ülésszakának eredményeit. Az európai polgári vitacsoportokról szóló délelőtti vita során az európai 

polgári vitacsoportok 13 képviselője szólalt fel, míg a többnyelvű digitális platformmal kapcsolatos 

délutáni vita alkalmával heten kaptak szót. 

 

A plenáris ülésteremben elhangzott felszólalásaikban az európai polgári vitacsoportok számos 

képviselője kijelentette, hálásak azért, hogy részesei lehetnek a folyamatnak: legtöbben közülük most 

először vettek részt ilyen nagyságrendű politikai eseményen. Hasonlóképpen, közel valamennyi 
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vitacsoporti felszólaló hangsúlyozta a polgári szerepvállalás fontosságát a konferencia során. Számos 

polgár (mind a nemzeti rendezvények/vitacsoportok, mind az európai vitacsoportok képviseletében) 

sajnálatosnak tartotta, hogy nem jött létre kellő érdemi párbeszéd a vitacsoportok képviselői és a 

többi komponens tagjai között, különösen ami a spontán hozzájárulásokat és egyeztetéseket illeti. 

E tekintetben több javaslatot is megfogalmaztak a decemberi plenáris ülésre. 

vaslatot is megfogalmaztak a decemberi plenáris ülésre. 
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