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Az Európa jövőjéről szóló konferenciával az Európai 

Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság lehetőséget 

teremtett arra, hogy mind a 27 európai uniós tagállam 

polgárai részt vehessenek az Európa előtt álló kihívásokról 

és Európa prioritásairól folytatandó vitában, és ezáltal 

hozzájárulhassanak a jövőálló Európa létrehozásához. A 

konferenciafolyamat részeként 2021. április 19-én 

többnyelvű digitális platformot hoztak létre (a 

továbbiakban: a platform) (futureu.europa.eu), amely 

mindaddig működni fog, amíg a konferencia végzi a 

munkáját.  

A platform a konferencia egyik kulcsfontosságú eleme, 

amely minden európai polgár számára biztosítja a részvétel 

lehetőségét az EU 24 hivatalos nyelvének bármelyikén. A 

polgárok közzétehetik ötleteiket, támogathatják mások 

ötleteit, és hozzászólhatnak azokhoz. A platform jelenti azt 

a helyet is, ahol bárki megoszthatja a konferencia 

rendezvényeivel kapcsolatos információkat, illetve 

beszámolhat azok eredményeiről. A platformra beérkező 

minden hozzájárulást összegyűjtenek és elemeznek, és az 

európai polgári vitacsoportok, valamint a konferencia 

plenáris ülése felhasználják majd azokat a munkájuk során.  

Szeptember 15-én tették közzé a platformról szóló első 

időközi jelentést, amely a platform április 19-i indulása és 

2021. augusztus 2-a érkezett hozzájárulásokat fedte le. 

Ennek a második időközi jelentésnek a célja, hogy a 2021. 

szeptember 7-éig érkezett további hozzájárulásokat lefedje. 

Tekintettel arra, hogy a jelentés viszonylag rövid időszakot 

fed le, az új hozzájárulások az első időközi jelentéshez 

képest külön, az egyes témák végén elhelyezett 

szövegdobozokban kerültek bemutatásra. A vezetői 

összefoglalónak és a gondolattérképeknek is a részét 

Bevezetés 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/plenary


 

© Kantar Public 2021 5 

képezik. A tagállamonként beérkezett hozzájárulásokra 

vonatkozó részletesebb információkat egy kiegészítő 

jelentés tartalmazza, amely ezzel egy időben elérhető a 

platformon. 

A konferencia jelenlegi, még korai szakaszában az ebben a 

jelentésben foglalt megállapítások semmi esetre sem 

tekintendők úgy, mint amelyek előrejelzik a platformon 

folytatott megbeszélések eredményeit. A következő 

hónapokban – ahogy az idő előrehaladtával újabb 

hozzájárulások jelennek meg a platformon – további 

jelentéseket és áttekintéseket teszünk majd közzé, többek 

között tagállamonkénti bontásban. 

E jelentés olvasásakor azt is szem előtt kell tartani, hogy a 

platformon közzétett hozzájárulások az adott hozzászóló 

véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az európai 

polgárok együttes véleményének. A hozzájárulásokról az 

európai polgári vitacsoportok és a konferencia plenáris 

ülése további megbeszéléseket fognak folytatni, illetve 

értékelni fogják azokat. 

A jelentés a platformon meghatározott alábbi témák szerint 

csoportosítva jeleníti meg az elemzés eredményeit:  

‒ Éghajlatváltozás és környezetvédelem 

‒ Egészségügy 

‒ Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 

foglalkoztatás 

‒ Az EU a világban 

‒ Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 

‒ Digitális átállás 

‒ Európai demokrácia  

‒ Migráció 

‒ Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 

Figyelembe véve az európai polgári vitacsoportok 

munkáját, a platformon az „Egyéb ötletek” kategóriában 

benyújtott ötletek mindegyikét besoroltuk a fenti kilenc 

téma valamelyikéhez, illetve több témához is, amennyiben 

több témán átívelő ötletről van szó. Mindegyik témánál 

megadjuk a benyújtott ötletek és rendezvények tematikus, 

tématerületekbe és altémákba történő klaszterezésének 

áttekintését. A gondolattérképek vizuálisan megjelenítik a 

témákon belül tématerületenként és altémánként végzett 

elemzések tartalmát.  

Módszertani megjegyzés 

E jelentés főként a platformra beérkezett hozzájárulások 

minőségi elemzésére összpontosít, a hozzászólók által 

benyújtott ötletek és hozzászólások alapján, hogy széles 

körű áttekintést nyújtson a platformon megjelenő 

tartalomról. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy 

kutatócsoport – számítógéppel támogatott klaszterező 

eszköz segítségével – minden egyes témán belül 

elvégezte a javasolt ötletek manuális szövegszerű 

elemzését és klaszterezését. Ezután elkészítették a 

közös tématerületek és a lehetséges altémák 

összefoglalóját. A tématerületek és altémák 

klaszterelemzésére az előre meghatározott témákon 

belül kerül sor. Ebből eredően a több témán átívelő 

ötletek, illetve a hozzászólók által több témához vagy az 

„Egyéb ötletek” között benyújtott ötletek többször is 

megjelenhetnek e jelentésben a releváns témákhoz 

kapcsolódóan. Azért választottuk ezt a megközelítést, 

hogy holisztikus áttekintést nyújtsunk a konferencia 

témáinak mindegyikéről.  

Az ötletek tématerületekbe és altémákba rendezése nem 

tükrözi az adott témához kapcsolódóan benyújtott 

ötletek és hozzászólások mennyiségét. Ez azt jelenti, 

hogy a kis számú hozzászóló által felvetett kérdések is 

szerepelnek ebben az elemzésben akkor, ha a más 

hozzászólók által benyújtottakhoz képest új nézőpontot 

jelenítenek meg. Ebben a szakaszban az elemzés célja 

az, hogy általános áttekintést nyújtsunk a platformon 

eddig javasolt ötletek széles köréről és sokféleségéről, 

nem pedig az, hogy az egyes ötletek relatív 

támogatottságára vagy a meghatározott tématerületek 

vagy altémák terjedelmére összpontosítsunk.  

Az elemzésben mindazonáltal mennyiségi elemek (az 

ötletek, hozzászólások, támogatások, rendezvények 

száma) is megjelennek, mivel azok tükrözik a 

platformon folyó viták jelenlegi helyzetét, többek között 

azt, hogy egyes ötletek esetében számottevő érdeklődés 

vagy vita tapasztalható. 

Megjegyzendő, hogy az e jelentésben közölt 

elemzésben a „hozzájárulás” ötletek, hozzászólások és 

rendezvények kombinációját, a „beszélgetés” pedig 

ötletek és hozzászólások kombinációját jelenti. 

A módszertani megközelítésre vonatkozó további 

információk a II. mellékletben találhatók. 
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Ez a jelentés az Európa jövőjéről szóló konferencia 

többnyelvű digitális platformján az annak elindításától a 

2021. szeptember 7-ig tartó időszakban lezajlott 

tevékenységeket foglalja össze.   

Ebben az időszakban a platformra – mind a tíz témát 

összevetve – 22 498 hozzájárulást nyújtottak be, ami 7 115 

ötletet, 13 304 hozzászólást és 2 079 rendezvényt foglal 

magában. Az Európa-nap (május 9.) környékén egyértelmű 

csúcsot lehetett tapasztalni az aktivitásban.   

A vizsgált kezdeti időszakban egyértelműen az „Európai 

demokrácia” és az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem”, 

valamint ezeket követően az „Egyéb ötletek” témában volt 

a legnagyobb számú hozzájárulás. Mindegyik uniós 

tagállamban volt aktivitás. Ami a résztvevők profilját illeti, 

a korcsoportok közötti eloszlás nagyjából egyenletes volt, 

de a 55–69 évesek voltak a legaktívabbak. A hozzászólók 

körülbelül 60%-a azonosította magát férfiként és 15%-a 

nőként. A hozzászólók megközelítőleg egynegyede 

azonban nem adott információt a nemére vonatkozóan. 

Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a platformhoz 

szervezetek is hozzájárulhatnak. 

A legutóbbi, az első a jelen időszaki jelentés között eltelt 

időszak (2021. augusztus 2.–2021. szeptember 7.) során új 

témák és altémák kerültek bevezetésre. Alább olvasható egy 

rövid áttekintés:   

- Különösen nagy számú interakcióra került sor az 

„Éghajlatváltozás és a környezet” témában, 

amelyben a legtöbb új téma és altéma került 

Vezetői összefoglaló 
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bevezetésre. A meglévő témákat – például a 

szennyezést, a mezőgazdaságot és a közlekedést – 

kibővítették, a fogyasztás témája pedig a 

legnagyobb számú új altémával bővült. Két új 

téma került hozzáadásra, amelyek a biológiai 

sokféleséggel, illetve a tájrendezéssel és 

építkezéssel kapcsolatos ötleteket foglalják 

magukba.  

- Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 

foglalkoztatás” téma szintén új altémákkal 

egészült ki, amelyek a nemek közötti egyenlőség 

fokozására irányuló felhívásokat épp úgy 

megerősítik, mint számos munkafeltételekre 

vonatkozó ötletet. 

- Az előző időszak egyéb témái esetében a meglévő 

témákat és altémákat sokszor átfogalmazták és 

kibővítették. Az aktuális témák folyamatosan új 

ötleteket ihletnek a platformon. Ennek egy fontos 

példája az Egyesült Államok hadseregének 

kivonulása Afganisztánból, valamint a Belarusszal 

szembeni uniós gazdasági szankciókból eredő 

politikai patthelyzet. Mindkét esemény azt 

eredményezte, hogy a hozzászólók továbbra is az 

Unió olyan területekre vonatkozó hatáskörének 

növelését kérik, mint a migráció és a külpolitika.  

 

Éghajlatváltozás 

és környezetvédelem 

A hozzászólók az éghajlatváltozásra, annak hatásaira és 

számos környezeti kihívására hívják fel a figyelmet, és 

konkrét intézkedéseket sürgetnek ezek kezelése érdekében. 

Az ötleteket tematikusan az alábbiak szerint 

csoportosíthatjuk: 

‒ A szennyezést a hozzászólók a környezetre 

gyakorolt nyomás egyik legjelentősebb 

forrásaként jelölik meg. Intézkedéseket sürgetnek 

a globális szén-dioxid-kibocsátás, a víz- és a 

fényszennyezés kezelésére; 

‒ A biológiai sokféleség előmozdítása az 

újraerdősítésre, az erdőírtás megállítására, 

valamint a nagyobb számú kutatólétesítményre 

irányuló kérések révén. 

‒  A résztvevők a közlekedést tekintik a szennyezés 

legfőbb forrásának, és intézkedéseket tartanak 

szükségesnek az alternatív, környezetbarát 

közlekedés fejlesztésének és használatának 

ösztönzésére. A közösségi közlekedés sokféle 

formája szóba került; 

‒ A mezőgazdaság tématerületén belül fontos altéma 

a növényvédőszer-használat megszüntetésének 

sürgetése, általában pedig a környezetbarátabb 

mezőgazdasági gyakorlatok – beleértve az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást – 

elfogadása. A környezetvédelemmel kapcsolatban 

felvetett további intézkedések közé tartozik a helyi 

gazdálkodás, a biológiai sokféleség, a vegetáriánus 

és a vegán étrend, valamint a gazdálkodók számára 

biztosítandó méltányos árak előmozdítása;  

‒ A fogyasztás tématerületén belül a hozzászólók a 

hulladékkal, élelmiszerpazarlással kapcsolatos, 

valamint az újrahasznosítást népszerűsítő 

szigorúbb intézkedéseket sürgetnek, mind a 

gyártók, mind a fogyasztók vonatkozásában. 

Emellett intézkedéseket tartanak szükségesnek a 

fenntarthatóbb fogyasztás előmozdítására, a 

turizmustól a divatágazaton át az elektronikai 

berendezésekig több ágazatban; 

‒ Egy konkrét témát szántak a fenntartható 

lakhatásra, a környezetbarát építőanyagokra és az 

új európai Bauhausra vonatkozó ötleteknek. 

‒ A nem környezetbarát támogatások megszüntetése 

és a fenntarthatósági adóra vonatkozó javaslat; 

‒ Az alternatív, környezetbarát energiaforrások és 

fűtés előmozdítása és az azokba való beruházás.  

 

 

 

Egészségügy   

Az egészségügy témája a tématerületek széles körét öleli 

fel. A hozzászólók nagyobb fokú harmonizációra és 

integrációra hívnak fel, amit a Covid19-cel és annak 

hatásaival kapcsolatos tapasztalatok is befolyásoltak. A fő 

tématerületek az alábbiak: 
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‒ Több együttműködés, vagy akár megerősített 

uniós egészségügyi rendszer, amely mindenki 

számára garantálja az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférést; 

‒ Az uniós szinten koordinált innováció és 

beruházás szükségessége az egészségügyi 

kutatásban, különösen az Unió idősödő 

demográfiai profiljával összefüggésben; 

‒ Az egészségműveltség, valamint az egészséges 

életmódok és étrendek előmozdítását szolgáló 

eszközök és intézkedések, továbbá preventívebb 

népegészségügyi megközelítés;  

‒ A Covid19 hatásainak és az abból levonható 

tanulságoknak az elemzése. 

Erősebb gazdaság, 

társadalmi 

igazságosság és foglalkoztatás  

A hozzászólók hangsúlyozzák annak fontosságát, hogy 

Európa befogadóbbá és társadalmilag igazságosabbá váljon, 

különösen a Covid19-világjárvány fényében. Továbbá, a 

hozzászólók véleménye szerint a népesség különböző 

csoportjainak – főként a leginkább hátrányos helyzetű 

csoportoknak – a jólléte kulcsfontosságú az EU sikeres 

működése és a további növekedés szempontjából. Az e 

témában megvitatott legjelentősebb tématerületek az 

alábbiak: 

‒ Különféle adózási formák a méltányos és inkluzív 

gazdaság érdekében, mint például a vállalatok 

közötti tisztességes versenyt biztosító adóügyi 

intézkedések, környezetvédelmi adók, valamint 

uniós szintű minimumadó az adóparadicsomok 

visszaszorítása érdekében;  

‒ A hozzászólók úgy vélik, hogy a társadalmi 

igazságosság eléréséhez fontosak a szociális 

biztonsági intézkedések. A leggyakrabban 

megvitatott ötlet a feltétel nélküli alapjövedelem;  

‒ A befogadóbb, társadalmilag igazságos Európa 

létrehozására irányuló javaslatok a szociális jogok 

európai pillérével összhangban, így például 

szociális védelmi intézkedések, a nemek közötti 

bérszakadék megszüntetése, a nemek közötti 

egyenlőség, a fogyatékossággal élő személyek 

jogai, LMBTI-jogok és -képviselet; 

‒ Közös adópolitika európai költségvetési 

reformmal együtt, az egységesebb európai jövő 

érdekében, ideértve azt is, hogy az EU több saját 

forrással vagy a tagállamoktól független 

költségvetéssel rendelkezzen; 

‒ Gazdasági helyreállítás, ideértve az Unión belüli 

növekvő államadóssággal kapcsolatos 

aggodalmakat, az Európai Központi Bank 

szerepével kapcsolatos viták, felhívás a Stabilitási 

és Növekedési Paktum felülvizsgálatára és a 

Helyreállítási Alap bővítésére, valamint a helyi 

termelés és a helyi fogyasztás támogatása az uniós 

gazdaság serkentése érdekében; 

‒ Munkafeltételek, ezen belül az otthonról végzett 

munkára (valamint a külföldről történő 

munkavégzésre) vonatkozó egyértelműbb 

szabályok, rövidebb munkahét, a fizetés nélküli 

szakmai gyakorlatok tilalma; 

‒ Konkrét intézkedések az Unión belüli 

munkavállalói mobilitás további elősegítésére és a 

mobil európaiak jogainak előmozdítására;  

‒ A munkahelyteremtés ösztönzése az innovációba, 

az oktatásba és a K+F-be való beruházás révén. 

Az EU 

a világban  

A hozzászólók általánosságban az EU-nak a globális 

politikai színtéren való erősebb jelenlétét szorgalmazzák: a 

szomszédságpolitikában – többek között a Nyugat-Balkán 

vonatkozásában –, valamint az egyéb, például afrikai és 

latin-amerikai országok vonatkozásában is. A platformhoz 

hozzászólók úgy látják, hogy az EU-nak bátrabbnak kellene 

lennie mind a puha, mind a kemény hatalom gyakorlása 

terén. Az ötletek közé tartoznak az alábbiak: 

‒ Különféle eszközöket és mechanizmusokat 

magában foglaló határozottabb külpolitikai 

irányvonal annak érdekében, hogy az EU-t 

értékeljék és komolyan vegyék a globális politikai 

színtéren; ez magában foglalja – a 

multilateralizmus támogatása révén – a puha 
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hatalom gyakorlását, ugyanakkor a kemény 

hatalomét is; élénk vita folyik arról, hogy a közös 

védelmi politika legyen képes beavatkozni, 

ugyanakkor visszatartó erő is legyen, valamint 

mutasson geopolitikai erőt más globális 

hatalmakkal szemben;   

‒ Uniós hadsereg létrehozása; 

‒ Arra irányuló intézkedések, hogy az EU-ról olyan 

kép alakuljon ki, miszerint az uniós intézmények 

egységesen lépnek fel a globális politikai 

színtéren, a jelenlétük láthatóbb, és a tagállamok 

nem folytatnak belső versengést egymással. Ez 

egybecseng a más témák keretében is megvitatott, 

a föderális Európára irányuló felhívással; valamint 

‒ Közös külpolitika, amelyben az Európai Parlament 

több hatáskörrel rendelkezik, valamint az 

egyhangúsági szabály újragondolása.  

 

Értékek és jogok, 

jogállamiság, 

biztonság 

Az e témában megjelenő beszélgetések számottevő része 

azzal a jelenséggel foglalkozik, amelyet „az illiberális 

demokráciák Unión belüli megjelenésének veszélyei”-ként 

írnak le, valamint azzal, hogy meg kell védeni az uniós 

értékeket. A fő tématerületek és ötletek az alábbiak: 

‒ A hozzászólók egy csoportja arra helyezi a 

hangsúlyt, hogy melyek az uniós értékek, és a 

nemek közötti nagyobb egyenlőséget, valamint a 

keresztény értékek szerepének megvitatását 

szorgalmazza; 

‒  Gyakran merül fel a magánélet védelmének 

kérdése a gyorsan változó technológiai 

környezetben, valamint a gyermekek biztonsága 

védelmének szükségessége online tevékenységeik 

kapcsán; 

‒ Néhány hozzájárulás azt a törekvést tükrözi, hogy 

vissza kell térni a normalitáshoz, amint azt a 

Covid19-helyzet lehetővé teszi.  

‒ Megjelennek az LMBTI-személyek erőteljesebb 

védelmére, a gyűlöletbeszéddel szembeni 

fellépésre, valamint az állatok jogainak védelme 

területén a vezető szerep betöltésére irányuló 

felhívások is; 

‒ Több konkrét javaslat merült fel arra vonatkozóan, 

hogy miként javítható az uniós értékek védelme és 

a jogállamiság az EU-ban, illetve általánosabb 

értelemben az emberi jogok védelme;  

‒ A biztonság tématerületén belül több résztvevő is 

szóba hozta az uniós hadsereg létrehozásának 

ötletét, valamint azt, hogy az európai országok 

között szorosabb együttműködésre lenne szükség 

a belső biztonság területén. 

 

Digitális 

átállás  

A hozzászólók általánosságban hangsúlyozzák a digitális 

átállás elősegítésének és végrehajtásának fontosságát, 

számos területen, a gazdaságtól az egészségügyig. 

Ugyanakkor a digitális átállással kapcsolatos nagyszámú 

kihívásra is felhívják a figyelmet, például az etikai 

kérdésekre, az általános adatvédelmi rendelet 

hiányosságaira, valamint a kiberfenyegetésekre. A fő 

tématerületek az alábbiak: 

‒ A gazdaság digitalizációja, a kriptovalutákkal 

kapcsolatos intézkedések és a digitális euró 

szükségessége;  

‒ A digitális innováció – például a mesterséges 

intelligencia – támogatására irányuló eszközök és 

intézkedések, valamint a digitális szuverenitás 

fokozása. Ehhez a tématerülethez nagyon sok 

különböző altéma tartozik: fenntartható gyártás, a 

magánélet védelme tekintetében az uniós 

előírásoknak megfelelő közösségi média és 

platformok, valamint tágabb értelemben egy olyan 

európai digitális ökoszisztéma kiépítése, amely 

versenyképes és nyitott a világra, ugyanakkor 

biztonságos, és tiszteletben tartja a magánélet 

védelmét; 
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‒ Az alkalmazottak digitális készségei, valamint a 

vállalkozások támogatása a digitális átálláshoz 

való alkalmazkodásban; 

‒ Az EU-t a kiberfenyegetésekkel szemben 

védelmező kiberhadsereg; 

‒ A digitális szavazás alkalmazásának fokozása a 

szavazás hozzáférhetőbbé tétele érdekében, 

különösen a világjárvánnyal összefüggésben. Más 

hozzászólók ugyanakkor óvatosságra szólítanak 

fel e területen;  

‒ A digitális adatok és az adatvédelem témája egyre 

alaposabban kidolgozásra kerül olyan ötletek 

révén, amelyek az érzékeny személyes adatok 

központosított tárolására, a nyilvános hálózatok 

nyílt forráskódú szoftverek vagy blokklánc révén 

történő védelmére, valamint a gyermekek digitális 

környezetben való védelmének biztosítására 

irányulnak. 

‒ Az EU digitális egyesítése digitális portálokra, egy 

digitális e-személyazonosító révén való, Európa-

szerte elérhető azonosításra, illetve a személyes 

adatokhoz vagy közszolgáltatásokhoz való 

hozzáféréshez használható, Európa-szerte elérhető 

hitelesítési módszerre irányuló javaslatokkal; 

‒ Beruházás a digitális oktatásba és a digitális 

egészségügybe a technológia egészséges és 

tudatos használata érdekében. 

 

Európai 

demokrácia  

Az ebben a témában felvetett ötletek a kérdések széles körét 

ölelik fel. A hozzászólók az európai intézmények 

átalakítását, sőt az Európai Unió föderalizációját sürgetik. 

Számos javaslat a polgárok részvételének és 

szerepvállalásának fokozását szorgalmazza. A 

legjelentősebb tématerületek az alábbiak:  

‒ Gyakran felmerül az EU föderalizációjának 

kérdése, amely a platform más témáinak keretében 

is megjelenik. Néhány résztvevő a decentralizálás 

és az erősebb tagállami hatáskörök mellett érvel;  

‒ Intézményi reformokra irányuló javaslatok is 

megjelennek, amelyek célja az uniós intézmények 

hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele, valamint a 

polgárokhoz való közelítése. A hozzájárulások 

leggyakrabban az egyhangúság helyett a minősített 

többség alkalmazását javasolják a Tanácsban, 

valamint az Európai Parlament nagyobb szerepét 

szorgalmazzák;  

‒ Az uniós polgárok részvételének fokozására 

irányuló mechanizmusok, így az EU elnökének 

megválasztása, transznacionális pártlisták az 

európai parlamenti választásokon, illetve 

nemzetközi kampányok. Egyéb intézkedésekre is 

születtek javaslatok annak érdekében, hogy a 

polgárokkal való konzultáció és a polgárok 

részvétele az uniós kormányzás strukturális részét 

képezze;  

‒ Az uniós polgárok nagyobb szerepvállalására, jobb 

összekapcsolására és az EU-ról és az uniós 

intézkedésekről való tájékoztatásuk javítására 

irányuló mechanizmusok és eszközök. A jobb 

kommunikációval, a közös uniós 

médiaplatformokkal, valamint az európai 

szellemiség erősítésével kapcsolatos javaslatok az 

„Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” témában is 

megjelennek;  

‒ A demokratikus értékek védelmére irányuló 

mechanizmusok és eszközök a 

lobbitevékenységgel és a korrupcióval 

összefüggésben, valamint intézkedések a 

demokratikus elveket megsértő kormányokkal 

szemben. 

 

 

Migráció  

Az ebben a témában folytatott beszélgetések polarizáltak. 

Valamennyi téma közül ez a leginkább polarizált: erőteljes 

vélemények szólalnak meg a migráció minden fajtája ellen, 

mások viszont az emberi jogokat jobban középpontba 

helyező migrációs politikákat szorgalmaznak. A 

beszélgetéseket az alábbiak szerint oszthatjuk fel: 
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‒ Azok, akik ellenzik az EU-ba irányuló migrációt, 

egyet nem értésüknek és csalódottságuknak adnak 

hangot, valamint úgy érzik, hogy a migráció 

fenyegetést jelent saját kulturális identitásukra 

nézve;  

‒ Azok, akik vitatják a migrációt, és konkrét 

intézkedéseket és eszközöket javasolnak a 

migráció csökkentésére, illetve az ellenőrzött 

migráció különböző formáira vonatkozóan;   

‒ Azok, akik a migráció kiváltó okainak a 

származási országokban – például a fejlesztési 

politikák megerősítésével – történő kezelésének 

szükségességét hangsúlyozzák, illetve akik 

megkérdőjelezik az EU kereskedelmi 

megállapodásait és katonai beavatkozásait. Az 

éghajlatváltozásra visszavezethető migráció elleni 

fellépés módjai is kerülnek megvitatásra; 

‒ Azok, akik olyan migrációs politikát 

szorgalmaznak, amely tiszteletben tartja az emberi 

jogokat, több szolidaritást és jobb integrációt 

foglal magában; 

‒ A migránsok és az EU-ban határozatlan időtartamú 

tartózkodásra jogosult személyek integrációjának 

elősegítésére és jogainak támogatására irányuló 

eszközök és intézkedések. 

 

Oktatás, kultúra, 

ifjúság és sport 

Az e témában meglévő tartalom egyelőre meglehetősen 

fragmentált: sok különböző ötlet van jelen, leginkább az 

oktatással és a kultúrával kapcsolatosan. Az e témához 

tartozó tématerületek horizontális jellegűek és máshol is 

megjelennek a platformon.   

‒ Jelenleg az oktatással, a kultúrával és a sporttal – 

mint az európai identitás és az európai polgárság 

megerősítésének és fejlesztésének eszközeivel – 

kapcsolatos ötletekről folyik a legtöbb vita; ennek 

keretében számos javaslat érkezett a cserék és 

interakciók előmozdítására, például az Erasmus 

programon és az Európán belüli sporteseményeken 

keresztül; 

‒ Ami az oktatást illeti, a hozzászólók megemlítik az 

oktatás újragondolásának szükségességét, fokozott 

digitalizációt, Európán belüli oktatási mobilitást, 

valamint a humán készségek előmozdítását 

szorgalmazva;  

‒ Erőteljes hangsúlyt kap a média, az európai 

újságírás, valamint az európai produkciók szerepe 

az európai értékek és kultúra terjesztésében; 

‒ Az egységet elősegítő közös nyelvre vonatkozó 

javaslat több téma keretében is gyakran megjelenik 

a platformon; 

‒ Ezenkívül jelen vannak még ebben a témában az 

ifjúsággal és az ifjúsági munkanélküliséggel 

kapcsolatos konkrét intézkedésekre vonatkozó 

ötletek is. 
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A tevékenységek áttekintése 

A többnyelvű digitális platform április 19-én történt 

elindításától 2021. szeptember 7-éig összesen 22 498 

hozzájárulás gyűlt össze a platformon, amelyek között 

ötletek, hozzászólások és rendezvények is megtalálhatók. 

Ezek az alábbiak szerint oszlanak meg:  

‒ Ötletek: 7115 

                                                      

1 A rendezvényeken eddig több mint 100 000-en vettek részt 

‒ Hozzászólások: 13 304 

‒ Rendezvények: 20791 

A trendvonalat megfigyelve (lásd: 1. ábra) azt láthatjuk, 

hogy két csúcs volt a benyújtott hozzájárulások számában. 

Az első csúcs a platform indításával esett egybe, a második 

pedig az Európa jövőjéről szóló konferencia alakuló ülése 

(Európa-nap – május 9.) környékén volt. 

1. A platformra beérkezett 

hozzájárulások 

áttekintése 



   
 

   

 

1. ábra – A naponta tett hozzájárulásokat bemutató időrendi áttekintés (2021.4.19. – 2021.9.7.) 
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A hozzászólókat a platformon való aktivitás előtt arra kérik, 

hogy adjanak információt a lakóhelyük szerinti országról, a 

végzettségükről, a korukról, a nemükről és a foglalkoztatási 

helyzetükről. Az adatokat anonim módon kezelik. Mivel 

ezen információk megadása önkéntes, vannak korlátai 

annak, hogy az így kapott kép – amelyet az alábbiakban 

ismertetünk – mennyire teljes. A hozzájárulások 29%-a 

például olyan résztvevőktől érkezett, akik nem adták meg a 

lakóhelyük szerinti országot.  

Mindegyik uniós tagállamban volt aktivitás, amint ez a 

hozzájárulások országok szerinti teljes számát bemutató 2. 

ábrán látható. Emellett az EU-n kívüli harmadik 

országokból 32 hozzájárulást nyújtottak be. 

2. ábra – Hozzájárulások száma országonként 

(2021.4.19. – 2021.09.07.)

Annak érdekében, hogy részletesebb képet kaphassunk a 

hozzájárulások számának a lakosság számához viszonyított 

arányáról, az alábbi ábra áttekintést ad az egyes 

országokban az egymillió lakosra jutó hozzájárulások 

számáról.  

3. ábra – Hozzájárulások száma országonként, egymillió 

lakosra vetítve (2021.4.19. – 2021.9.7.) 
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Kik vesznek részt a 

vitában?  

A platformhoz hozzászólók közül 10-ből körülbelül hatan 

(60,4 %) férfiként, 15%-a nőként azonosították magukat. 

Egynegyedük (24,6 %) azonban nem adott információt a 

nemére vonatkozóan, 0,2%-uk pedig az „egyéb” kategóriát 

jelölte meg, így ezek a számadatok csak korlátozott 

információt adnak. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy 

a platformhoz szervezetek is hozzájárulhatnak. 

Az egyes korcsoportok jelenleg eléggé kiegyensúlyozottan 

képviseltetik magukat, ezen belül a hozzájárulások számát 

tekintve a közelmúltban az 55–69 évesek a legaktívabbak 

(22,1 %), őket követik a 25–39 évesek (20,7%).  

A foglalkozást illetően továbbra is az alkalmazottak 

(15,3%) és a vezető beosztásúak (12,8%) a legaktívabbak a 

platformon. Viszonylag aktívak a nyugdíjasok is (12,6%), 

míg a diákok aktivitása az előző időszakhoz képest csökkent 

(10,7%). A fizikai munkások (7%), az önfoglalkoztatók 

(9,7%) és a munkanélküliek (2,7%) eddig viszonylag 

kevésbé voltak aktívak a platformon.  

Ami az iskolai végzettséget illeti, a felsőfokú végzettségűek 

ezidáig nagyon aktívak voltak (49%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra – A résztvevők kora, neme, iskolai végzettsége és 

foglalkozása (2021.4.19. – 2021.9.7.) 
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A leggyakoribb témák a 

hozzájárulások számát 

tekintve  

A konferencia első hónapjaitól kezdődően az „Európai 

demokrácia” témához érkezett a legtöbb hozzájárulás (ötlet, 

hozzászólás és rendezvény) (4 026), ezt követte az 

„Éghajlatváltozás és környezetvédelem” (3 791). Harmadik 

helyen az „Egyéb ötletek” között beérkezett hozzájárulások 

állnak, ezt követi az „Erősebb gazdaság, társadalmi 

igazságosság és foglalkoztatás” (4. hely) és „Az EU a 

világban” téma (5. hely) (lásd az 5. ábrát). Mint korábban 

már említettük, az „Egyéb ötletek” között beérkezett 

hozzájárulásokat az elemzés során szétosztottuk a többi 

téma között. Néhány témában több a hozzászólás vagy az 

ötlet, mint másokban, így például az „Éghajlatváltozás és 

környezetvédelem” témában érkezett a legtöbb ötlet 

(1 307). Ezzel párhuzamosan az „Európai demokrácia” 

témában pedig a rendezvények száma volt sokkal magasabb 

(373), mint bármelyik másik témában.  

 

  

5. ábra – Hozzájárulások a platformon témánként (2021.4.19. – 2021.9.7.) 
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Közelmúltbeli 

fejlemények 

 

2021. augusztus 2-e és 2021. szeptember 7-e között 

összesen 2839 hozzájárulás gyűlt össze a platformon, 

köztük:  

 1017 ötlet  

 1425 hozzászólás  

 397 rendezvény  

Az előző időszak során a heti átlagos kapcsolatfelvételek 

száma augusztus első felében (augusztus 9–15.) elérte a 

napi 89 hozzájárulást, a hónap végén (augusztus 30.–

szeptember 5.) pedig a napi 79 hozzájárulást. A 

legalacsonyabb heti átlagok augusztus közepén és 

szeptember elején mutatkoztak (napi 51 hozzájárulás). Ezen 

időszak során a beérkezett hozzájárulások száma 

tekintetében továbbra is Németország, Franciaország és 

Belgium áll az élen, ahonnan sorrendben 443, 206, illetve 

184 hozzájárulás érkezett. Őket Spanyolország és 

Finnország követi, 185, illetve 145 hozzájárulással. 

A hozzájárulások lakosságarányos mennyisége tekintetében 

a legmagasabb aktivitást augusztusban Finnország 

vonatkozásában regisztrálták. Emellett augusztusban az 

egymillió lakosra vetített hozzájárulások száma Lettország, 

Belgium, Luxemburg és Magyarország esetében is magas 

volt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra – Hozzájárulások száma országonként, 

egymillió lakosra vetítve (2021.8.2. – 2021.9.7.) 

 

 

 

6. ábra – Hozzájárulások száma országonként 

(2021.8.2. – 2021.9.7.) 
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Népszerű prioritások 
2021. augusztus 2-a és 
2021. szeptember 7-e 

között 

A népszerű prioritások tekintetében az elmúlt időszak során 

az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem” (638 ötlet, 

hozzászólás és rendezvény) és az „Oktatás, kultúra, ifjúság 

és sport” (392 ötlet, hozzászólás és rendezvény) téma 

generálta a legtöbb aktivitást, utóbbi így az „Európai 

demokrácia” témát (391 ötlet, hozzászólás és rendezvény) 

megelőzve a hozzájárulások száma tekintetében ezen 

időszak során a kategóriák között a második helyre lépett 

előre.  

Az „Éghajlatváltozás és a környezet” téma esetében a 

hozzájárulások nagy száma tükröződik a témák és altémák 

kibővítésében is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra – A hozzájárulások áttekintésének összehasonlítása témánként, az előző időszak során, illetve 

összesítve 
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Az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem” témában 

összesen 3 791 hozzászólást, ötletet és rendezvényt 

nyújtottak be a platform elindítása óta (1 307 ötlet, 2 128 

hozzászólás és 356 rendezvény). Az éghajlatváltozás 

fogalmával és a hatásainak ismeretével kapcsolatban a 

hozzászólók felhívják a figyelmet a nagyszámú környezeti 

kihívásra, és konkrét, folyamatos intézkedéseket 

szorgalmaznak ezek kezelésére. Az ezen a témán belüli 

ötletek sokfélék, és az alábbi tématerületekre oszthatók: 

 Szennyezés 

 Közlekedés 

 Mezőgazdaság 

 Fogyasztás 

 Támogatások, adóztatás 

 Energia 

 A hozzáállás és a viselkedés megváltoztatása 

Szennyezés  

A szennyezést a hozzászólók a környezetre gyakorolt 

nyomás egyik legjelentősebb forrásaként jelölik meg. A 

zöld átállásról folytatott beszélgetésekben sokféle 

megoldást javasoltak a szennyezés csökkentésére (lásd ezt 

2. Éghajlatváltozás és 
környezetvédelem 
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a rendezvényt). A platform egyik leginkább támogatott 

ötlete például azt javasolja, hogy az EU-nak erőteljes, 

inkluzív kormányzati megközelítést kellene képviselnie, 

amelyben a munkavállalók és a szakszervezetek is minden 

szinten részt vesznek az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodást célzó politikák kidolgozásában és 

végrehajtásában. A hozzászólók hangsúlyozzák, hogy az 

éghajlatváltozással foglalkozó uniós stratégiának egyrészt 

olyan konkrét szakpolitikai intézkedéseket kell 

tartalmaznia, amelyek biztosítják a munkahelyek 

megőrzését, védik a munkavállalók egészségét és 

biztonságát, másrészt aktív munkaerőpiaci szakpolitikákat, 

valamint szakmai átképzéseket és képzéseket a 

munkahelyek megszűnésének elkerülése érdekében (lásd 

ezt az ötletet). 

A szennyezés több területéről is folyik vita, az alábbi 

altémákat érintően: kibocsátás, erdőirtás, vízszennyezés, 

fényszennyezés és a műanyagok használata. 

A kibocsátásokat illetően az egyik leggyakrabban 

megvitatott kérdés a kibocsátások megadóztatásával 

kapcsolatos: konkrétabban a vállalkozások ösztönzése arra, 

hogy olcsóbb megújuló energiaforrások használatával 

csökkentsék üvegházhatásúgáz-kibocsátásukat, ami a 

fogyasztókat is a fenntarthatóbb termékek választására 

ösztönözné (lásd például ezt az ötletet). Ezenkívül van 

olyan javaslat is, amely szerint az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS) ki kellene bővíteni.  

Az ötletek egy másik altémája az erdőirtáshoz kapcsolódik; 

köztük van olyan, amelyik az európai (lásd például ezt az 

ötletet) vagy a globális újraerdősítésbe való beruházásokat 

szorgalmazza bolygónk tüdejének, azaz az Amazonas 

esőerdőinek, illetve a világ más esőerdőinek megmentése 

céljából, nem csupán a globális szén-dioxid-szennyezés 

lassítása és a fajok megmentése, hanem az Európába 

irányuló migrációs nyomás csökkentése érdekében is (lásd 

például ezt az ötletet). 

A vízszennyezés altémáját illetően nagy hangsúlyt kapott 

az, hogy szavatolni kell az ivóvízforrások és a tiszta 

ökoszisztémák jövőbeli biztonságát (lásd ezt a 

rendezvényt). Ezenkívül konkrét javaslatok érkeztek az 

óceánok vízszintjének emelkedése és a folyók szennyezése 

elleni küzdelemre vonatkozóan (lásd például ezt a 

rendezvényt). Az egyik ötletben a hozzászóló olyan 

létesítmények létrehozására tesz javaslatot, amelyek a 

folyókból és óceánokból összegyűjtött műanyagot 

hasznosítanák újra (lásd az ötletet). 

Végezetül, a platformra beküldött néhány ötletben a 

fényszennyezés korlátozását szorgalmazzák (lásd például 

ezt az ötletet). 

 

Közlekedés 

A közlekedés tématerületét érintő ötletek egy jelentős 

csoportja a közlekedés és a szennyezés közötti 

összefüggésre összpontosít. Néhány, az alábbiakban 

felsorolt javaslat a közlekedési rendszernek a szennyezés 

csökkentése érdekében történő átalakításával kapcsolatos. 

A platformra benyújtott, a közlekedési rendszer 

átalakítására irányuló ötletek mindenekelőtt az Unión belüli 

rövid távú repülőjáratok tilalmát szorgalmazzák a 

szennyezés csökkentése érdekében (lásd például ezt az 

ötletet). A hozzászólók hangsúlyozzák, hogy a világjárvány 

már jelenleg is a légi közlekedési ágazat zsugorodásához 

vezetett. 

Általánosságban széles körű támogatás övezi az európai 

közösségi közlekedési rendszerek javítását (lásd például ezt 

az ötletet), mivel ezek környezetbarátabb alternatívát 

kínálnak a rövid távú repülőjáratok helyett. Konkrétan, 

széles körű vita bontakozott ki egy közös európai 

vasúthálózat elképzeléséről (lásd például ezt az ötletet). Egy 

hozzászóló európai vonatkereső alkalmazásra tett javaslatot 

a vasúti utazás vonzóbbá tétele céljából (lásd az ötletet), egy 

másik pedig integrált uniós menetjegy bevezetését 

javasolja, amely a nagyvárosokban ingyenes lenne (lásd az 

ötletet). 

Vannak közös kerékpárút-hálózattal kapcsolatos ötletek is, 

amelyek például a kerékpárút-hálózat bővítését vagy egy 

egész Európára kiterjedő, egymással összeköttetésben álló 

kerékpárutakból álló hálózat létrehozását javasolják (lásd 

például ezt az ötletet). 

Az ötletek egy másik csoportja az elektromos járművek – 

például gépjárművek és kerékpárok – innovációjára és 

fejlesztésére, valamint a jelenlegi környezetbe történő 

integrációjára összpontosít, például töltőhálózat 

létrehozásával (lásd például ezt az ötletet). 

A közlekedés dekarbonizációját és a környezetbarátabb 

közlekedést illetően a résztvevők hangsúlyozzák a vízi és 

vasúti közlekedés támogatását célzó, határokon átnyúló 

projektek fontosságát is (lásd például ezt az ötletet). A 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
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hozzászólók szorgalmazzák a K+F és az innováció 

ösztönzésére irányuló programok kialakítását is, olyan 

közösségi és magán, egyéni és csoportos közlekedési 

eszközök előállítása érdekében, amelyek nem szennyezőek 

és 100%-ban energiafüggetlenek (lásd például ezt az 

ötletet). 

 

Mezőgazdaság 

A mezőgazdaság tématerületén a hozzászólók 

meglehetősen gyakran említik az ökológiai gazdálkodás és 

a kisebb farmok koncepcióját (lásd például ezt az ötletet), 

és a növényvédőszer-használat, illetve az intenzív 

gazdálkodás tilalmát szorgalmazzák (lásd például ezt az 

ötletet). Néhány hozzászóló még ennél is tovább megy, és 

azt javasolja, hogy a tilalmat a magánhasználatra is ki 

kellene terjeszteni: míg a gazdálkodóknak dokumentálniuk 

kell a növényvédő szerek használatát, a magánkert-

tulajdonosok esetében nincs ilyen követelmény, ők 

jogszerűen vásárolhatnak ilyen termékeket, és gyakran 

nincsenek tisztában azok káros hatásaival (lásd például ezt 

az ötletet). 

Más ötletekben arra tesznek javaslatot, hogy az EU tegyen 

többet a növényi alapú étrend előmozdítása érdekében, 

támogatva ezáltal az éghajlatvédelmet és környezetünk 

megóvását. Néhány hozzászóló etikai aggályainak is hangot 

ad, ezzel is ösztönözve a cselekvésre (lásd például ezt az 

ötletet). Ez a kérdés az „Egészségügy” téma keretében is 

felmerül.  

A hozzászólók erőteljesen hangsúlyozzák továbbá, hogy a 

helyi gazdálkodás előmozdítása révén biztosítani kell az 

élelmiszer-önrendelkezést és az élelmezésbiztonságot (lásd 

például ezt az ötletet). A helyi gazdálkodást például a 

következők révén lehetne előmozdítani: élelmiszertermelő 

övezetek kialakítása a városok körül, gyümölcsfák 

ültetésének előírása a városi térségekben, a termelők és 

gazdálkodók földszerzésének támogatása a földterületek 

árának korlátozásával, annak előírása, hogy a középületek 

tetőterületének egy részét városi mezőgazdaság céljára kell 

hasznosítani, valamint a lakásépítés által a mezőgazdasági 

földterületekre gyakorolt nyomás csökkentése (lásd ezt az 

ötletet). 

A hozzászólók ezenkívül a biológiai sokféleség európai 

előmozdítását szorgalmazzák, például olyan konkrét 

intézkedések révén mint a zöld tetők (lásd például ezt az 

ötletet). 

Végezetül, szóba került a gazdálkodók jövedelme is: 

néhány hozzászóló azt javasolja, hogy a gazdálkodók 

garantált jövedelmét ne támogatások, hanem méltányos 

árak révén szavatolják (lásd például ezt az ötletet).  

 

Fogyasztás 

A fogyasztás tématerületén belül általános vélemény, hogy 

meg kell változtatni az áruk és szolgáltatások tömeges 

fogyasztására épülő jelenlegi rendszert (lásd például ezt az 

ötletet). Egyes hozzászólók még ennél is tovább lépnek, és 

a maximális fogyasztásra és termelésre vonatkozó kvóták 

bevezetését javasolják (lásd például ezt az ötletet). 

A platform több hozzászólója is rámutat, hogy jelentős 

mennyiségű hulladék keletkezik, és számos intézkedést 

javasolnak a hulladékképződés elkerülésére és az ellene 

való küzdelemre, például az újrahasznosítást (lásd például 

ezt az ötletet), illetve a hulladékmentes vagy kevés 

hulladékkal járó termékcsomagolás választását a 

környezetre gyakorolt káros hatás csökkentése érdekében 

(lásd például ezt az ötletet). Emellett sok hozzászóló 

szorgalmazza, hogy állítsák le az olyan termékek 

behozatalát, amelyek a trópusi erdőirtás okozói (lásd 

például ezt az ötletet). 

Az ötletek egy másik csoportja egy olyan, korszerűbb 

termékcímkézési rendszer bevezetése mellett érvel (lásd 

például ezt az ötletet), amely részletes adatokat tartalmazna 

a termék környezeti hatásáról, illetve jelezné, hogy a termék 

tartalmaz-e mikroműanyagot és ezáltal káros hosszú távú 

hatást gyakorol-e a fogyasztók egészségére (lásd például ezt 

az ötletet). 

Az ötletek egy harmadik csoportja a „gyors divat” (fast 

fashion) és a textilipar kérdésével foglalkozik, annak 

környezetbarátabbá tétele céljából; a hozzászólók 

hangsúlyozzák, hogy a ruházati termékek gyártása során 

hatalmas mennyiségű erőforrást használnak fel, és hogy a 

ruházati termékek gyakran újrahasznosításra alkalmatlanok 

(lásd például ezt az ötletet). 

A hozzászólók ezenkívül hangsúlyozzák, hogy a 

tömegturizmus helyett a zöld és fenntartható turizmust kell 

előmozdítani, mivel az előbbi jelentős hatást gyakorol a 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
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természeti és kulturális erőforrásokra (lásd például ezt a 

rendezvényt). 

Az e tématerületen belüli hozzájárulások és ötletek utolsó 

csoportjában az új elektronikus készülékek által generált 

hulladékkal kapcsolatos aggályok szólalnak meg, és többek 

között az e készülékekre vonatkozó kötelező garancia 

időtartamának meghosszabbítását és a készülékek 

javíthatóságának biztosítását szorgalmazzák (lásd például 

ezt az ötletet). Néhány hozzászóló az energiafogyasztás 

korlátozását is fontosnak tartaná – különös tekintettel arra, 

hogy a villamos energiát jelentős részben fosszilis 

tüzelőanyagból állítják elő –, és e célból havi 

elektromosenergia-fogyasztási kvóta bevezetését és a kvóta 

feletti fogyasztás megadóztatását javasolnák (lásd például 

ezt az ötletet). 

Támogatások, 

adóztatás 

E tématerületen belül a hozzászólók a környezeti 

szempontból káros támogatások, például a káros halászati 

támogatások (lásd ezt az ötletet), illetve a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz nyújtott támogatások megszüntetésére 

szólítanak fel (lásd ezt az ötletet). Ehhez hasonlóan érkeztek 

javaslatok a biológiai sokféleséget elősegítő támogatások, 

valamint a hosszú távú kedvező hatást ígérő 

éghajlatváltozási projektekhez nyújtott támogatások 

növelésére. 

A hozzászólók javasolják továbbá egy olyan 

fenntarthatósági adó bevezetését (lásd például ezt az 

ötletet), amelynek következtében a nem fenntartható 

termékek ára növekedve, így e termékek kevésbé lennének 

vonzóak mind a fogyasztók, mind a gyártók számára. 

Ezenkívül javasolják, hogy az EU több olyan bevétellel 

rendelkezzen, amelyet a fenntarthatóságba történő 

beruházásra használhat fel. 

 

Energia 

A platform hozzászólói javasolják a megújuló energia kis- 

és nagyfogyasztóknál való használatát egyaránt, továbbá a 

nukleáris energia használatának csökkentését, illetve 

alternatív megoldásként a biztonságos nukleáris energia 

fejlesztését és kiépítését azokban az országokban és 

területeken, ahol nem lehetséges a megújuló 

energiaforrások használata (lásd például ezt az ötletet).   

Továbbá, az éghajlatváltozás témájában a platform 

elindítása óta a második leginkább támogatott ötlet a 

fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott támogatások teljes 

megszüntetését szorgalmazza (lásd például ezt az ötletet). 

Ezzel párhuzamosan felmerült az alternatív energiaforrások 

– mint például a termonukleáris fúzió, a geotermikus 

energia vagy a hidrogén – használatának megvizsgálása 

iránti igény is (lásd például ezt a rendezvényt), mivel ezen 

energiaforrások jelentős mértékben hozzájárulnának az 

energiadiverzitáshoz (lásd például ezt az ötletet). A 

hozzászólók azonban hangsúlyozzák, hogy a helyi 

lakosságnak el kell fogadnia az olyan alternatív 

energiaforrásokat is, mint például a szélenergia, és 

biztosítani kell, hogy ezek kedvező hatással legyenek a 

biológiai sokféleségre, az emberekre és a tájképre (lásd 

például ezt az ötletet). 

 

A hozzáállás és a 

viselkedés 

megváltoztatása  

Nagy hangsúlyt kapott az európai polgárok minden 

nemzedékének oktatása és tájékozottságának növelése is 

(lásd ezt a rendezvényt). Jóllehet a legtöbb ötlet a fiatalok 

oktatásával kapcsolatos (lásd például ezt az ötletet), 

felmerült annak az igénye is, hogy az idősebb európai 

polgárokat is bevonják az éghajlatváltozással kapcsolatos 

kezdeményezésekbe, különösen az európai népesség 

elöregedésének fényében (lásd például ezt az ötletet). 

Emellett néhány hozzászóló hangsúlyozza azt is, hogy elő 

kell mozdítani az európai intézmények általi, ökológiailag 

felelős kommunikációt. Javasolják például „Hogyan légy 

ökológiailag felelős európai polgár?” témájú 

kommunikációs eszközkészletek kidolgozását, valamint a 

környezetvédelmi oktatás megerősítését a környezet iránt 

felelősséget érző lakóközösségek megteremtése érdekében 

(lásd az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
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Új hozzájárulások az előző 

időszak során (2021.08.02.–

2021.9.7.) 

Az elmúlt hónapban az „Éghajlatváltozás és 

környezetvédelem” téma esetében volt tapasztalható a 

témák és altémák legnagyobb mértékű bővítése. 

Egy, a biológiai sokféleség előmozdítására felszólító új 

téma azzal a javaslattal azonosítható, amely szerint 

valamennyi „elfeledett” helyen – például autópályáknál, 

útkereszteződéseknél stb. – fákat kell ültetni a CO2 

megkötése, az evapotranspiráció fokozása, a biológiai 

sokféleség növelése és a vízáramlások szabályozása 

érdekében (lásd az ötletet). Egy másik hozzászólás egy 

európai mobil tengerkutató állomás létrehozását javasolja 

a tengeri biológiai sokféleségre vonatkozó létfontosságú 

ismeretek megszerzéséhez (lásd az ötletet).  

Egy további új téma a tájrendezéssel és építkezéssel 

foglalkozik, ezen belül pedig egy új altéma fog össze 

számos, az új európai Bauhausszal kapcsolatos ötletet és 

rendezvényt (lásd a rendezvényt), aminek célja az 

innovatív, esztétikus tervezésnek az olyan konkrét 

fellépésekkel való összekapcsolása, amelyek az 

éghajlatváltozás kezelésére, valamint jövőbeli élettereink 

fenntarthatóbbá, megfizethetőbbé és akadálymentesebbé 

tételére irányulnak. Egy másik ötlet figyelemfelkeltő 

kampányokat kér, amelyek a karbonszegény 

építőanyagokat használó zöld, fenntartható építkezésre 

irányulnak (lásd az ötletet). Egy javaslat felveti európai 

helyreállítási vagyonkezelő bevezetését az elhagyott 

földterületek és épületek természetesebb állaputúvá 

történő helyreállítása érdekében, ami a biológiai 

sokféleség és a városlakók szempontjából is előnyös (lásd 

az ötletet).  

A szennyezés témájának kibővítéseként egy résztvevő 

jelezte, hogy a tenger alatti baktériumok és különleges 

típusa (cianobaktériumok) „kőolajevő 

baktériumokként” működhetnének, ezáltal esetlegesen 

hozzájárulva az óceánok elsavasodásának 

semlegesítéséhez (lásd az ötletet). 

A közlekedés téma kiegészítéseképpen visszatérő 

javaslatok érkeztek a gyorsvasút-hálózatok kibővítésére 

vonatkozóan (lásd például ezt az ötletet). Az elektromos 

hajtásra való átállás autóipari trendjére reagálva az 

egyik résztvevő amellett érvel, hogy az elektromos 

autók káros környezeti és humanitárius hatással bírnak, 

és helyette azt javasolja, hogy sebességkorlátozásokat 

kell bevezetni a CO2-kibocsátások csökkentése 

érdekében (lásd az ötletet). 

A fenntartható mezőgazdaság témájához és a 

környezetbarátabb gazdálkodás altémájához 

kapcsolódó új ötlet annak szükségességével 

foglalkozik, hogy megfelelő módot kell találni a 

talajtakaráshoz, üvegházakhoz és fóliasátras 

gazdálkodáshoz használt műanyagfilm 

ártalmatlanítására (lásd az ötletet). Emellett egy 

résztvevő a nagyüzemi mezőgazdaságról az 

agroökológiára való átállás mellett érvel (lásd az 

ötletet). Egy másik résztvevő vertikális mezőgazdasági 

üzemeket javasol a mezőgazdaság vízfogyasztásának 

drasztikus csökkentése érdekében (lásd az ötletet). A 

mezőgazdaság témájának keretében felmerül annak 

kérdése, hogyan kezelje a mezőgazdaság az éghajlati 

változásokat. Egy ötlet szerint a többfunkciós, többféle 

szempontból sokszínű agrárerdészeti rendszerek 

növelhetik a humusztermelődést, a vízmegtartó 

képességet és a CO2-megkötést, ezáltal jelentősen 

fokozva a mezőgazdaság stabilitását és 

termelékenységét (lásd az ötletet).  

A fogyasztás, konkrétabban pedig az élelmiszerpazarlás 

témájával kapcsolatosan egy résztvevő hangsúlyozza, 

hogy a világszerte megtermelt összes élelmiszer 40%-a 

soha nem jut el az asztalainkra, valamint hogy ez felelős 

a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátások 10%-áért, és 

intézkedéseket javasol az élelmiszerpazarlás 

megállítása érdekében, például az 

élelmiszeradományozás támogatását (lásd az ötletet). 

Emellett egy résztvevő rámutat, hogy több tájékoztatást 

kell nyújtani az újrahasznosításról, hogy ennek 

gyakorlatát már kora gyermekkortól ösztönözzük (lásd 

az ötletet). Az újrahasznosítás új altémája ugyanígy 

megjelenik a megvalósított rendezvények terén is: 

például egy rendezvényen idős polgárokkal vitatják 

meg az újrahasznosítás különböző módjait (lásd a 

rendezvényt). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
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Végül az elektronikai termékek fogyasztásával 

foglalkozó altéma kibővült egy kísérleti program 

ötletével, amely az Unióban 35 millió család 

elektronikus berendezéseit cserélné le A+++ 

energiacímkéjű termékekre az EU zöld átállásra 

vonatkozó célkitűzése keretében (lásd az ötletet). A 

fogyasztás környezeti hatásával foglalkozó altémán 

belül felmerül az importált áruk uniós normáknak való 

megfelelésének kérdése. Például egy hozzászóló 

javasolja a Braziliából származó olyan marhahús 

behozatalának tilalmát, amely nem rendelkezik az 

uniós marhahúséval azonos szintű nyomon 

követhetőséggel (lásd az ötletet). 

Az energia témájával kapcsolatban megjegyzendő az 

energiahatékony és környezetbarát fűtésre vonatkozó 

új altéma, amelyben példák találhatók egy 

vegyestüzelésű tűzhelyek használatát támogató ötletre 

(lásd az ötletet), illetve egy olyan távfűtési hálózatra, 

amely a kihasználatlan hőforrásokat, például a 

mélyrétegi geotermikus energiát használja ki (lásd az 

ötletet).  

„A hozzáállás és a viselkedés megváltoztatása” téma 

kapcsán egy résztvevő oktatókertek létrehozását 

javasolja az általános iskolákban annak érdekében, 

hogy kora gyermekkortól kezdve felhívják a figyelmet 

a biológiai sokféleségre és védelmének módjaira (lásd 

az ötletet), míg egy másik résztvevő hangsúlyozza, 

hogy a környezetvédelmi oktatást reklámvidók révén a 

felnőttek valamennyi korcsoportjára ki kell terjeszteni 

(lásd az ötletet).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/68740
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Az egészségügy témáján belül a hozzászólók a 

tématerületek széles körével foglalkoznak. Az európai 

szintű harmonizáció és integráció fokozását javasolják, ami 

a Covid19-cel és annak hatásaival kapcsolatos tapasztalatok 

következményének is tekinthető. Ebben a témában 1159 

hozzájárulás érkezett: 491 ötlet, 611 hozzászólás és 57 

rendezvény. Az e témában megvitatott legjelentősebb 

tématerületek az alábbiak:  

 Az uniós egészségügyi ellátórendszerek integrálása 

 Mindenki számára hozzáférhető egészségügyi 

ellátás  

 Egészséges időskor  

 Egészséges életmód  

 A Covid19-re adott válaszok  

 Beavatkozás helyett megelőzés 

 Egészségügy a digitalizáció korában 

 Egészségügyi kutatás 

 Szexuális és reproduktív egészség  

 Egyéb ötletek 

Az uniós egészségügyi 

ellátórendszerek 

integrálása 

A platform hozzászólói a tagállamok közötti szorosabb 

együttműködést szorgalmaznak az európai egészségügyi 

ellátórendszerek többféle módon történő megerősítése 

érdekében. Az ötletek között szerepel a tudás és a készségek 

összevonása például úgy, hogy az intenzív osztályokon 

dolgozók számára lehetővé teszik, hogy Unió-szerte 

szabadon mozogjanak és ápoljanak kritikus állapotú 

betegeket (lásd az ötletet), illetve a kórházi kezelést 

megelőző intenzív ellátás szabványosításával (lásd az 

3.  Egészségügy 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
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ötletet), az ápolói szakképesítések Unió-szerte történő 

elismerésével, egy ritka betegségeket gyógyító európai 

kórház létrehozásával (lásd az ötletet), valamint a 

szervátültetésekre vonatkozó jogi szabályozás javításával 

egy egységes szervátültetési koordinációs rendszer 

létrehozása érdekében (lásd az ötletet). 

Ennek megfelelően a beszélgetésekben hangsúlyozzák, 

hogy – a Lisszaboni Szerződés felülvizsgálata révén – az 

EU-t több veszélyhelyzeti kompetenciával kell felvértezni a 

népegészségügy területén (lásd például ezt az ötletet). Ezek 

a javaslatok leggyakrabban azzal összefüggésben merülnek 

fel, hogy a tagállamok hogyan kezelték a Covid19-

világjárványt és az orvostechnikai felszerelések ehhez 

kapcsolódó hiányát, valamint az oltóanyag-fejlesztés és a 

közös oltóanyag-beszerzés kihívásait.    

 

Mindenki számára 

hozzáférhető 

egészségügyi ellátás  

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel 

kapcsolatban beérkezett ötletek támogatnák egy európai 

egészségbiztosítási rendszer bevezetését (lásd például ezt és 

ezt az ötletet). Megjelenik az egészségügyi ágazat 

államosítására vonatkozó elképzelés is mint a mindenki 

számára megfizethető egészségügyi ellátás biztosításának 

eszköze (lásd ezt az ötletet). Egy ettől eltérő megközelítést 

képviselő másik ötlet szerint mobil egészségügyi 

rendszerrel lehetne a gyakorlatban mindenki számára 

hozzáférhetőbbé tenni az egészségügyi ellátást, mégpedig 

egészségügyi buszok révén, amelyek elősegítenék az 

egészségügyi rendszerekhez való gyors és kevéssé 

korlátozott hozzáférést (lásd az ötletet).  

 

Egészséges időskor és 

az öregedés 

csökkentése  

Figyelembe véve az európai népesség elöregedését, a 

hozzászólók kiemelik a jó egészségi állapot fontosságát az 

„ezüst években”. Az egyik – sok támogatást és sok 

hozzászólást vonzó – ötlet az egészségben eltöltött hosszú 

élettel kapcsolatos tudományközpontú kutatásokat és 

technológiákat (lásd az ötletet), például a fiatalító terápiákat 

és az ezen a területen folytatott klinikai vizsgálatokat, 

valamint hathatós jogi, költségvetési, szabályozási és 

intézményi kötelezettségvállalások végrehajtását 

szorgalmazza, a várható egészséges élettartamnak az 

Európai Unióban való meghosszabbítása érdekében. 

Egy hozzászóló felveti a vidéki területekben – mint az 

egészséges öregedési stratégiák innovációs központjaiban – 

rejlő potenciált, mivel ezeken a „nehéz helyzetben lévő 

területeken” általában több idős ember él, és az 

egészségügyi ellátás színvonala sem olyan jó, mint a városi 

területeken, ezért innovatív megoldásokra van szükség (lásd 

az ötletet). Ezt az elképzelést még tovább gondolva egy 

hozzászóló a krionikára hívja fel a figyelmet mint olyan 

módszerre, amellyel a gyógyíthatatlan betegek testét 

lefagyasztott állapotban megőrzik mindaddig, amíg ki nem 

dolgozzák a megfelelő gyógymódot a betegségükre (lásd az 

ötletet).   

 

 

Egészséges életmód 

Számos ötlet hangsúlyozza az egészséges étrend 

fontosságát, és sok hozzászóló javasolja, hogy az EU 

népszerűsítse a vegetáriánus étrendet (lásd ezt az ötletet), 

tekintettel annak kedvező egészségügyi és környezeti 

hatásaira. Ezzel összefüggésben egy ötletben a húsra 

kivetett adók növelését és az egészséges ételekre kivetett 

héa csökkentését javasolják (lásd az ötletet). További 

hozzájárulások szorgalmazzák az emulgeálószerek 

hatásainak kutatását (lásd az ötletet), a mesterséges 

transzzsírsavak tilalmát (lásd az ötletet), illetve a 

táplálkozást és az egészséget befolyásoló mezőgazdasági 

technikák – például a nagyüzemi gazdálkodásban jellemző 

antibiotikum-használat – szabályozását (lásd az 

ötletet).  Hasonló ötletek az „Éghajlatváltozás és 

környezetvédelem” témában is megjelennek. 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3699
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
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A platformon széles körű vita bontakozott ki a természetes 

gyógymódok orvostudományba való integrálásának 

ötletéről (lásd például ezt az ötletet). Konkrétabban, egyes 

hozzászólók úgy vélik, hogy a nem orvosi jellegű 

beavatkozások bizonyítottan javítják a betegek 

egészségügyi állapotát és autonómiáját 

(lásd például ezt az ötletet). Egy 

hozzászóló kiemeli a magas antioxidáns-

tartalmú északi bogyós gyümölcsöknek a 

rákkezelést segítő előnyös hatásait (lásd az ötletet). Ehhez 

hasonlóan alternatív terápiákat, például erdőterápiát 

javasolnak a stressz, a kiégés, a depresszió és a szorongás 

kezelésére is (lásd ezt az ötletet). 

A platformra beérkezett javaslatok között szerepel még az 

egészségműveltség előmozdításának támogatása (lásd az 

ötletet), valamint az egészséggel kapcsolatos 

gyakorlatoknak a korai életkortól kezdődően történő 

megismertetése mint az egészséges életmód egyik fontos 

tényezője (lásd az ötletet). Sok hozzászóló hangsúlyozza 

például, hogy európai szinten vissza kell szorítani a 

dohánytermékek fogyasztását az árak emelésével és azzal, 

hogy dohánytermékeket kizárólag a gyógyszertárakban 

lehessen értékesíteni (lásd például ezt az ötletet). 

 

A Covid19-re adott válaszok  

Széles körű vita bontakozott ki a Covid19 hatásairól: a 

hozzászólók általánosságban úgy vélik, hogy helyre kell 

állítani a racionális és tudományos hitelességet, valamint az 

orvostudományba és a politikába vetett bizalmat, tekintettel 

arra, hogy a világjárvány során széles körben terjedtek a 

tévhitek és az álhírek. A Covid19-cel kapcsolatos 

intézkedések megvitatása keretében a platformhoz 

hozzászólók egyetértenek abban, hogy az EU-n belüli, a 

Covid19-cel kapcsolatos intézkedéseket bizonyítékokra 

alapozva kell végrehajtani, a lehető legreálisabb költség-

haszon elemzések elvégzése érdekében (lásd ezt az ötletet).  

További ötletekben hangsúlyozzák, hogy inkluzív 

stratégiákat kell kidolgozni a jövőbeli világjárványok uniós 

szintű kezelésére, biztosítva a fogyatékossággal élő 

személyek jogainak védelmét (lásd ezt az ötletet). Az egyik 

javaslat arra vonatkozik, hogy végezzenek kutatást a 

Covid19-cel kapcsolatos intézkedéseknek az egyes uniós 

tagállamokban az idősotthonok lakóira és személyzetére 

gyakorolt hatásairól annak érdekében, hogy közvetlen 

beszámolók álljanak rendelkezésre az időseknek a Covid19-

cel kapcsolatos intézkedésekkel összefüggő tapasztalatairól 

(lásd az ötletet).  

Egy hozzájárulás az uniós szintű oltóanyag-beszerzési 

eljárásokkal foglalkozik, és szélesebb körű tájékoztatást és 

átláthatóságot tartana szükségesnek a gyógyszergyártókkal 

kötött szerződések tekintetében (lásd az ötletet). Az oltási 

programról folytatott vitákban egymásnak ellentmondó 

nézetek jelennek meg, attól az elképzeléstől kezdve, hogy 

az oltást mindenki számára kötelezővé kellene tenni (lásd 

ezt az ötletet) a polgárok szabad választására vonatkozó 

javaslatig (lásd ezt az ötletet). Egy másik hozzászóló 

amellett érvel, hogy a védőoltásokat nem kellene kötelezővé 

tenni a fiatalok számára, és az EU-nak nem lenne szabad 

azzal „zsarolnia” őket, hogy védőoltás ellenében biztosít 

könnyítéseket a nemzetközi utazások tekintetében, továbbá, 

amennyiben PCR-tesztet írnak elő, azt ingyenesen kellene 

biztosítani (lásd az ötletet). Arra vonatkozó javaslat is 

született, hogy az uniós tagállamoknak meg kellene 

állapodniuk a releváns WHO-előírások és az antitest-szintet 

(vagy oltást/emlékeztető oltást) igazoló tagállami 

dokumentumok elismeréséről (lásd az ötletet). Széles körű 

vita bontakozott ki a zöldigazolvány elképzeléséről is: 

egyesek attól tartanak, hogy így a polgárok két elkülönülő 

kategóriája alakulna ki (lásd az ötletet), és úgy vélik, hogy 

az EU-nak meg kell védenie a polgárok arra vonatkozó 

jogát, hogy azt válasszák, hogy nem oltatják be magukat 

(lásd az ötletet). Mások ezzel szemben támogatják az 

említett egészségügyi kártya és a kötelező oltás ötletét mint 

a vírus legyőzésére és az egészségügyi rendszerek 

életképességének megőrzésére irányuló kollektív 

erőfeszítések eszközét (lásd például ezt az ötletet).  

Sok hozzászóló nagyobb szolidaritást tartana szükségesnek, 

és globális partnerség és finanszírozás létrehozását 

szorgalmazza a betegségek elleni világszintű küzdelem és 

azok felszámolása érdekében, továbbá azt javasolják, hogy 

Európa járjon élen a világjárványok, a rák és a szívbetegség 

elleni küzdelemben és e betegségek legyőzésében (lásd ezt 

az ötletet). Egy hozzászóló azt javasolja, hogy az Európai 

Bizottság az Egészségügyi Világszervezettel 

együttműködve mozdítson elő egy olyan nemzetközi 

megállapodást, amely a világjárványokkal összefüggésben 

lehetővé tenné a gyógyszerek világszintű gyártását és 

elosztását (lásd az ötletet), egy másik hozzászóló pedig azt 

hangsúlyozza, hogy az új vírustörzsek megjelenésének 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
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megelőzése érdekében a világ minden országában oltani 

kell (lásd az ötletet). A hozzászólók ugyanakkor azt 

javasolják, hogy az EU hozzon intézkedéseket a 

vállalkozások szabadalmainak védelme érdekében, továbbá 

úgy vélik, hogy az Európai Bizottságnak ebben 

közvetítőként és nagykövetként jelentős szerepet kell 

betöltenie (lásd ezt az ötletet).  

 

Beavatkozás helyett 

megelőzés 

A hozzászólók által benyújtott több ötlet a mentális 

egészséggel és annak következményeivel – például a 

kiégéssel, a stresszel, a depresszióval és a szorongással – 

kapcsolatos tudatosság növelésére irányul, és európai terv 

kidolgozását szorgalmazza e probléma kezelésére (lásd az 

ötletet), különös tekintettel a Covid19 miatt bevezetett 

korlátozó intézkedések hatásaira. 

A levegőszennyezésnek a polgárok egészségére gyakorolt 

hatása szintén sürgető kérdésként jelenik meg (lásd ezt az 

ötletet), csakúgy, mint a zajszennyezés kezelésének 

szükségessége a gumiabroncsok megengedett zajszintjének 

szigorú szabályozása révén (lásd ezt az ötletet). A 

hozzászólók ezenkívül szükségesnek tartják a különös 

aggodalomra okot adó anyagoknak, többek között a per- és 

polifluoralkil-anyagoknak (PFAS) való kitettség 

csökkentését (lásd ezt az ötletet).  

A platformon több témán átívelő altémaként jelenik meg az 

EURATOM-Szerződés bírálata, mivel a hozzászólók úgy 

ítélik meg, hogy az az atomenergiát részesíti előnyben a 

többi energiaforrással szemben, és nem védi megfelelően az 

európai polgárokat az atomenergia veszélyeitől, ezért egyes 

hozzászólók az EURATOM-Szerződés megszüntetését is 

szorgalmazzák (lásd például ezt az ötletet).   

 

 

 

 

 

Egészségügy a 
digitalizáció korában 

A hozzászólók egy csoportja az elmúlt évtizedekben a 

fokozott digitalizációval kapcsolatban felmerült 

lehetőségeket és veszélyeket vitatja meg. Több ötlet 

benyújtója szerint az európai e-egészségügyi rendszerek 

digitalizálása, kompatibilitása és integrációja olyan eszköz, 

amely Unió-szerte interoperábilis egészségügyi 

nyilvántartást biztosítana a polgárok számára (lásd például 

ezt az ötletet). Mindazonáltal több hozzászóló óvatosságra 

int, és hangsúlyozza ezen érzékeny adatok sebezhetőségét, 

valamint azt, hogy nemzeti és európai szinten egyaránt 

korlátozni kell az egészségügyi adatkészlet méretét, például 

kutatási célokra, meghatározott számú adatra vagy betegre 

(lásd ezt az ötletet). Egy hozzászóló tilalom bevezetését 

tartaná szükségesnek az olyan tagállami genom-adatbázisok 

tekintetében, amelyeket orvosi kutatási célokra használnak, 

ám amelyekhez ugyanakkor más szervezetek – például 

kormányzati szolgálatok – más célokból is hozzáférhetnek, 

megsértve ezzel a magánélethez fűződő jogokat (lásd az 

ötletet). 

Egy másik ötlet a testmozgással kapcsolatos kutatások 

finanszírozásának előnyben részesítését javasolja, az e-

egészségügy tekintetében pedig olyan digitális 

megoldásokra hívja fel a figyelmet, amelyek segítik a 

polgárokat abban, hogy fizikailag aktívak maradjanak, 

megelőzve ezáltal az inaktivitásból eredő krónikus 

betegségek széles körét (lásd az ötletet). 

Ugyanakkor felmerült a digitális függőség kérdése is, és a 

hozzászólók uniós cselekvési tervet javasolnak a digitális 

függőség ellen (lásd ezt az ötletet), néhány hozzászóló 

pedig azt javasolja, hogy az iskolákban vezessenek be 

képzést, illetve felnőttek számára szervezzenek tájékoztató 

kampányokat a digitális interakció korlátozásával 

kapcsolatban. 

Egészségügyi kutatás 

Számos hozzászóló támogatja egy központosított Európai 

Egészségügyi Kutatási Intézet létrehozásának ötletét, amely 

koordinálná az egészségügyi kutatásokat a tagállami 

intézetek között, valamint befektetéseket eszközölne a 

gyógyszerkutatás területén (lásd például ezt az ötletet). Egy 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
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hozzászóló hangsúlyozza, hogy a védőruházat és a 

gyógyszerek beszerzését, gyártását és forgalmazását sokkal 

inkább európai alapúvá kell tenni (lásd az ötletet). Sok 

hozzászóló támogatta azt a javaslatot, amely szerint a 

Horizont Európa program keretében ösztönözni kellene a 

krónikus fáradtság szindróma patológiai mechanizmusaival 

kapcsolatos kutatásokat (lásd ezt az ötletet). Felmerült az 

ötletek között annak a szükségessége is, hogy az 

egyetemekkel összefogva kellene kutatásokat végezni 

Európában egy új, a szuperrezisztens baktériumokkal 

szemben is hatásos antibiotikum kifejlesztése céljából (lásd 

például ezt az ötletet). Néhány hozzászóló egy olyan 

jogszabály elfogadását is szorgalmazza, amely kötelezővé 

tenné az oltóanyagokat forgalmazó gyógyszeripari 

vállalatok számára, hogy közzétegyék az oltóanyagok 

klinikai vizsgálatainak teljes körű adatait, segítve ezzel 

biztonságosságuk és hatékonyságuk értékelését (lásd az 

ötletet). Felmerült továbbá a fertőző betegségek európai 

laboratóriuma létrehozásának ötlete is (lásd ezt az ötletet).  

  

Szexuális és 

reproduktív egészség  

Az egyik ötlet szerint nyilvános helyeken menstruációs 

cikkeket kellene ingyenesen hozzáférhetővé tenni az 

úgynevezett „menstruációs szegénység” felszámolása 

érdekében (lásd az ötletet). Más hozzászólók az 

egészségügyi betétekre vonatkozó adókedvezmények 

bevezetését, valamint a női fogamzásgátlók árának teljes 

körű visszatérítését javasolják. A hozzászólók felvetették 

továbbá a női reproduktív egészséggel kapcsolatos további 

kutatásoknak, valamint a kevésbé invazív női és férfi 

fogamzásgátlók kifejlesztésének a szükségességét (lásd az 

ötletet). Szintén felmerült a platformon, hogy tiltani kellene 

a férfi nemi szervek beleegyezés nélküli, a nagykorúság 

elérése előtt történő megcsonkítását (lásd ezt az ötletet). 

Egy másik javaslat szerint a szexuális egészséggel 

foglalkozó, uniós szinten finanszírozott és népszerűsített 

klinikák létrehozására lenne szükség (lásd az ötletet).  

 

Egyéb ötletek 

 

 

Új hozzájárulások az előző 

időszak során (2021.8.2.–

2021.9.7.) 

A közelmúltban beküldött ötletek közül több is korábban 

már azonosított témákat és altémákat ismétel meg, például 

azt, hogy az EU-nak megnövelt hatáskört kell biztosítani 

egészségügyi kérdésekben (lásd például ezt az ötletet és 

ezt a rendezvényt), valamint hogy növelni kell az EU-n 

belüli gyógyszer- és orvostechnikaieszköz-gyártási 

kapacitást (lásd az ötletet).  

„Az uniós egészségügyi ellátórendszerek integrálása” 

téma alá tartozó új ötlet javasolja a betegségek Unió-szerte 

történő elismerését egy kezelési módszereket és 

értékeléseket tartalmazó adatbázis létrehozásának 

lehetővé tételéhez egy egész EU-ra kiterjedő 

betegségnyilvántartási rendszer érdekében (lásd az 

ötletet).  

A Covid19-re adott válaszok témája kapcsán egy 

résztvevő hangsúlyozza, hogy nem szabad elhanyagolni 

vagy késleltetni a más betegségekben szenvedő betegek 

ellátását, akiket az egészségügyi létesítmények Covid19-

betegek számára történő átszervezése során is figyelmen 

kívül hagytak (lásd az ötletet). Emellett egy résztvevő kéri 

a mentális egészségügyi támogatás megerősítését a 

világjárvány társadalmi és gazdasági következményeinek 

kezelése érdekében, különösen a fiatalok körében (lásd az 

ötletet). Számos rendezvény is foglalkozik ezzel a 

témával, például az európai népegészségügy koronavírus-

válság utáni jövőjének kérdésével (lásd a rendezvényt). 

A Szexuális és reproduktív egészség téma kapcsán egy 

résztvevő azt javasolja, hogy a sürgősségi fogamzásgátló 

tablettát minden országban tegyék recept nélküli 

elérhetővé (lásd az ötletet). A közelmúltban beérkezett 

hozzászólások között gyakran előkerül továbbá a 

menstruációs szegénység elleni küzdelem (lásd például 

ezt az ötletet).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/26896
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/72111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/78640
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Más ötletek azzal kapcsolatosak, hogy az egészségbiztosítás 

keretében „jutalmazni” lehetne a felelősségteljes 

magatartást, például készpénzben történő visszatérítéssel, 

amennyiben egy adott évben valaki nem veszi igénybe az 

egészségügyi szolgáltatásokat (lásd az ötletet). Egy másik 

ötlet benyújtója hangsúlyozza, hogy megoldást kell találni a 

veszélyes egészségügyi hulladék (mint például a 

cukorbetegek inzulinadagoló készleteinek injekciós tűi) 

ártalmatlanítására (lásd az ötletet). Számos hozzászóló úgy 

véli, hogy az orvosi célú kannabiszhasználat 

büntethetőségét meg kell szüntetni (lásd ezt és ezt az 

ötletet), mások viszont a kábítószerek elleni elszántabb 

uniós szintű küzdelem mellett érvelnek (lásd ezt az ötletet). 

Végezetül, széles körben megvitatott ötlet a csillagászati 

időzónák követése a téli és nyári időszámítás váltakozása 

helyett (lásd az ötletet).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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10. ábra – Gondolattérkép az „Egészségügy” témához 
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4. Erősebb gazdaság, 

társadalmi igazságosság 

és foglalkoztatás 
Az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 

foglalkoztatás” témához 2021. szeptember 7-ig összesen 

782 ötlet, 1 252 észrevétel és 184 rendezvényleírás érkezett. 

A hozzászólók hangsúlyozzák, hogy Európának 

inkluzívabbá és társadalmilag méltányosabbá kell válnia, 

kiváltképp a Covid19-világjárvány fényében, és rámutatnak 

több olyan kihívásra, amelyet ezzel kapcsolatban 

érzékelnek. Ilyen például a fiatal európaiak támogatásának, 

valamint a tagállamok közötti együttműködésnek a hiánya. 

A leggyakrabban javasolt mechanizmus Európa 

inkluzívabbá és társadalmilag méltányosabbá tételére a 

feltétel nélküli alapjövedelem EU-szerte történő bevezetése. 

Továbbá, a hozzászólók véleménye szerint a népesség 

különböző csoportjainak – főként a leginkább hátrányos 

helyzetű csoportoknak – a jólléte kulcsfontosságú az EU 

sikeres működése és a további növekedés szempontjából. A 

különböző ötleteket a következő tématerületek szerint lehet 

csoportosítani: 

 

 Az inkluzív és méltányos gazdaságot célzó adóztatás 

 Szociális védelem és szociális biztonság 

 Gazdasági helyreállítás 

 A jelenlegi gazdasági modell vitatása 

 Inkluzívabb, társadalmilag méltányosabb Európa 

 A munkahelyteremtés ösztönzése 

 Innováció – a növekedés előmozdítása 
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Az inkluzív és méltányos 

gazdaságot célzó 

adóztatás 

Több hozzászóló tett javaslatot a 

társadalmi, gazdasági és környezeti problémák 

adószabályok révén történő orvoslására.  

Az e tématerülethez érkezett ötletek nagy hányada az 

igazságosabb és méltányosabb adóztatás, valamint az 

adócsalás elleni küzdelem mellett érvel. A javaslatok között 

szerepel az adókikerülés elleni intézkedések meghozatala, 

egy pénzügyi tranzakciós adó bevezetése (lásd ezt az 

ötletet), valamint a „szociális dömping” elkerülése az 

adószabályok és a minimálbérek tagállamok közötti 

harmonizálásával (lásd például ezt az ötletet). Az egyik 

legtöbb hozzászólást generáló és legtámogatottabb ötlet 

szerint az adóparadicsomok kérdésének kezelése érdekében 

be kell vezetni egy globális vagy uniós minimumadó-

mértéket (lásd ezt az ötletet).  

Ezenkívül több olyan adózási intézkedés is említésre került 

a digitális platformon, amelynek célja az inkluzív és 

méltányos gazdaság megvalósítása. Az adózással 

kapcsolatos ötletek jelenleg a következők: Az egyik csoport 

a vállalkozások közötti tisztességes verseny előmozdítására 

irányuló adóügyi intézkedésekkel foglalkozik, például vagy 

egy közös hozzáadottértékadó-rendszer (héa-rendszer) 

bevezetésével az elektronikus kereskedelemben, vagy pedig 

annak előírásával, hogy a vállalkozások csak a székhelyük 

szerinti országban fizessenek héát (lásd ezt az ötletet), 

továbbá az áruk eredetéhez kapcsolódó héával, amelynek 

célja a helyi termékek fogyasztásának előmozdítása és ezzel 

a helyi gazdasági támogatása (lásd például ezt az ötletet). A 

másik csoport a környezetvédelemhez és az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó adóztatásra 

vonatkozik. Ezek közül több javaslat uniós szén-dioxid- 

vagy fenntarthatósági adó bevezetését szorgalmazza (lásd 

például ezt az ötletet). Az adózási intézkedések utolsó 

csoportja számos területre kiterjed, többek között a nemek 

közötti egyenlőség előmozdítását célzó adóztatásra. Ezzel 

kapcsolatban javaslat érkezett arra, hogy a női higiéniai 

termékekre héamentesség vagy kedvezményes héamérték 

vonatkozzon (lásd ezt az ötletet). 

Az egyéb témák esetében is megjelenik a föderalizáció 

iránti átfogó igény, és ezzel összhangban az „Erősebb 

gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” témán 

belül érkezett ötletek jelentős része is egy fiskális unió 

témájára irányul. Egyes hozzászólók azt a véleményt 

képviselik, hogy a több uniós saját forrás vagy a 

tagállamoktól független költségvetés a követendő irány az 

egységesebb európai jövő megvalósulása felé (lásd például 

ezt az ötletet).  

 

 

Szociális védelem és 

szociális biztonság 

E tématerületen belül a beérkezett ötletek általában a 

szociális biztonságra irányuló egységesített uniós 

megközelítést ösztönzik, azaz más szavakkal európai 

minimumelőírásokat szorgalmaznak számos kapcsolódó 

témában: a szülőségtől és a családtól elkezdve egészen az 

elérhető lakhatásra való jogig és nyugdíjpolitikákig.  

A legtöbbször visszatérő altéma, amelyhez kapcsolódóan 

sok ötlet generált nagyszámú hozzászólást és ért el magas 

támogatottságot, a feltétel nélküli alapjövedelemhez 

kapcsolódik, amely mindenki számára garantálná a 

társadalomban való részvételt (lásd például ezt az ötletet). 

Ehhez az altémához kapcsolódnak az Unión belüli 

jövedelemkülönbségekkel összefüggő ötletek is, amelyek a 

bérkülönbségek korlátozását javasolják egyazon 

vállalkozáson belül (lásd például ezt az ötletet), vagy a 

politikusok jövedelmének nyomon követését 

szorgalmazzák (lásd például ezt az ötletet), továbbá az az 

általános kérés is, hogy több intézkedés irányuljon egy 

humánusabb Európa létrehozására (lásd például ezt az 

ötletet).  

A feltétel nélküli alapjövedelem mellett visszatérő igény az 

(ifjúsági) munkanélküliség kezelésének orvoslását célzó 

intézkedések bevezetése is (lásd például ezt a rendezvényt). 

Az idősödő népesség fényében a hozzászólók foglalkoznak 

azzal is, hogy szükség van a nyugdíjpolitikák és nyugdíjak 

koordinálására az uniós tagállamokban (lásd például ezt az 

ötletet). A mobilis európaiak különleges helyzete is szóba 

került: javaslat született egy önkéntes európai nyugdíjalapra 

azok számára, akik több tagállamban is éltek (lásd ezt az 

ötletet). 

A szociális biztonság tématerületén belül a hozzászólók az 

elérhető és megfizethető lakhatáshoz való jog altémájával is 

foglalkoznak (lásd például ezt az ötletet).  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
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Végezetül születtek inkább adminisztratív jellegű ötletek is, 

például egy digitális (közös uniós) társadalombiztosítási 

kártya bevezetése, valamint hordozható szociális jogok a 

mobilis európaiak esetében (lásd például ezt az ötletet).     

 

Gazdasági 

helyreállítás 

 

A platformon a résztvevők számos hozzászólásban és 

ötletben fogalmaznak meg aggályokat az EU-n belüli, 

emelkedő államadósságokról: egyebek mellett 

foglalkoznak az Európai Központi Bank (EKB) szerepével, 

továbbá a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályainak 

(lásd ezt az ötletet) és a folyó fizetési mérleg 

egyensúlyhiányaira vonatkozó jogszabályoknak a 

felülvizsgálatát szorgalmazzák (lásd például ezt az ötletet). 

A helyi termékek fogyasztásának és előállításának 

ösztönzése – a kkv-kra a növekedés motorjaiként tekintve –

, az ötletek alapján nélkülözhetetlen az uniós gazdaság 

helyreállításához. Emellett a gazdasági helyreállítás 

előmozdításának eszközeként az adózás is említésre került: 

hozzájárulhatna a fellendüléshez a stratégiai jelentőségű 

ágazatok számára biztosított adókedvezmények révén, vagy 

pedig a helyi termékek fogyasztását és az európai termékek 

vásárlását ösztönző eszközként, aminek keretében a 

messziről szállított fogyasztási cikkeket címkézni és 

adóztatni lehetne (lásd például ezt az ötletet).  

A hozzászólók a Covid19-cel kapcsolatban foglalkoznak 

azzal, hogy forrásokat kell biztosítani az esetleges jövőbeli 

világjárványokra való felkészültséget célzó intézkedések 

számára (lásd például ezt az ötletet). A hozzászólók 

hangsúlyozzák továbbá, hogy a gazdaság helyreállításához 

globális együttműködésre van szükség (lásd például ezt a 

rendezvényt). Több kérés fogalmazódott meg a tagállamok 

közötti szolidaritás megerősítésére irányulóan is, amiben 

például a Helyreállítási Alap kibővítése is segíthetne (lásd 

ezt az ötletet). 

 

A jelenlegi gazdasági 

modell 

vitatása 

Ezen a tématerületen belül a hozzászólók inkább ideológiai 

szempontból vizsgálják a jelenlegi európai gazdasági 

rendszert. A résztvevők a jelenlegi gazdasági modell általuk 

érzékelt hiányosságaira hívják fel a figyelmet. 

Konkrétabban: a hozzászólók egyik tábora a kapitalizmusra 

és a szabadpiacra építene – több belső versennyel és kisebb 

szabályozási terhekkel, vagy akár egy vállalatirányítási 

szemlélet alkalmazásával (lásd például ezt az ötletet). A 

másik tábor pedig egy szociálisabb és emberközpontúbb 

piacgazdaság mellett emel szót (lásd például ezt az ötletet). 

Ebben a témában a platform elindítása óta a második 

legnagyobb támogatást élvező ötlet egy olyan aktualizált 

modellre tesz javaslatot, amely megreformálná az EU 

gazdasági kormányzását, az európai szemesztert, az EKB 

megbízatását, valamint az Unió saját forrásait, és 

megerősítené a gazdasági és monetáris uniót (lásd ezt az 

ötletet). Ez a konkrét ötlet összecseng a platformon 

megfogalmazott más felhívásokkal is, amelyek az uniós 

gazdasági modell reformját szorgalmazzák annak 

érdekében, hogy az európai szociális védőháló inkluzívabbá 

és méltányosabbá váljon. 

 

Inkluzívabb, 

társadalmilag 

méltányosabb Európa 

Az LMBTQI-személyek jogaihoz és képviseletéhez (lásd 

ezt az ötletet), a nemek közötti bérkülönbséghez és a nemi 

kvótákhoz kapcsolódó ötletekkel a platform több 

hozzászólója inkluzívabb és társadalmilag igazságos 

Európát sürget, ami megvalósítható lenne például egy 

társadalmi igazságosságot mérő index segítségével (lásd 

például ezt az ötletet). Ide kapcsolódnak azok az ötletek is, 

amelyek a szexuális támadások és a kapcsolati erőszak 

elleni intézkedésekre irányulnak, és amelyek főként az 

áldozatok támogatását célzó kezdeményezéseket sürgetnek 

(lásd ezt az ötletet).  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
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Javaslatok érkeztek ezenkívül a szociális jogok európai 

pillérének további végrehajtására is annak érdekében, hogy 

megvalósuljon Európa szociális dimenziója, továbbá hogy 

könnyebb legyen a fogyatékossággal élők, a szegénységi 

küszöbön élők és a hasonló személyek integrációja (lásd 

például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt).  

 

A munkahelyteremtés 

ösztönzése  

A hozzászólók először is hangsúlyozzák, hogy a fiskális és 

a szociális dömping elkerülése érdekében egyszerűsíteni 

kell az adó- és munkaerőpiaci politikákat az Unión belül 

(lásd például ezt az ötletet).  

Másodszor a jobb munkafeltételek előmozdítását 

szorgalmazzák kontinens-szerte, például a rövidebb 

munkahét bevezetésével (lásd például ezt az ötletet). Ezen a 

tématerületen belül születtek még ötletek a következőkre 

vonatkozóan: a távmunka vagy az uniós határokon átnyúló 

munkavégzés elősegítése (lásd például ezt az ötletet), a 

fizetés nélküli szakmai gyakorlatok, a kötelező túlóra és a 

bizonytalan munkaszerződések betiltása (lásd például ezt az 

ötletet), vagy pedig a gyermekgondozási infrastruktúrára 

irányuló beruházások a munka és a magánélet 

összeegyeztetése érdekében.  

Harmadrészt hangsúlyt kap az életpályák fejlesztése, 

aminek keretében a hozzászólók olyan programokat és 

intézkedéseket szorgalmaznak, amelyeknek köszönhetően 

könnyebben be lehet lépni az uniós munkaerőpiacra, 

például a tagállamok közötti szakmai gyakorlatokat vagy 

egy online állásközvetítői platformot (lásd például ezt az 

ötletet).  

A hozzászólók rámutatnak arra is, hogy támogatni kell a 

fiatalokat, kiváltképp ami a munkaerőpiacra történő 

belépésüket illeti (lásd például ezt a rendezvényt). 

 

Innováció – a 

növekedés 

előmozdítása 

A hozzászólók javaslatai szerint a növekedés 

előmozdítása érdekében be kell ruházni a csúcstechnológiai 

kutatásokba, készségekbe, tudásba és szakértelembe 

(mesterséges intelligencia, blokklánc, nanotechnológia, 

energiatárolás, laboratóriumban előállított hústermékek 

stb.). Emellett több ötletben jelenik meg a technológiai 

függetlenség igénye, ami elérhető lenne például az uniós 

hardvergyártási kapacitások fejlesztésével.  

A hozzászólók rendkívül fontosnak tartják a kutatásba és az 

oktatásba irányuló beruházásokat, amelyek keretében 

támogatni kellene a tudás megosztását a laboratóriumok 

nyílt hálózatán vagy egy infrastruktúrákkal foglalkozó 

európai ügynökségen keresztül (lásd ezt az ötletet). Egy 

másik javaslat egy Spotify jellegű platform létrehozását 

veszi fontolóra a tudomány számára, azaz egy olyan 

elérhető tudásbankot, amely 3D nyomtatáshoz tartalmaz 

mintákat (lásd ezt az ötletet). A kutatással összefüggésben 

javaslat született a szabadalmaztatás megkönnyítésére is, 

mégpedig egy szabványügyi alap felállításával (lásd ezt az 

ötletet). 

Másodszor, a hozzászólók az innováció és a növekedés 

előfeltételének tartják a digitális gazdaságot. Ennek 

keretében foglalkoznak az euró mellett párhuzamosan 

használható kriptovaluták és helyi digitális valuták 

kérdésével (lásd például ezt az ötletet). A kriptovalutákat 

illetően a hozzászólók úgy érzik, hogy ezeket a polgárok 

védelme érdekében szabályozni kell (lásd például ezt az 

ötletet).  

Az innovációval összefüggésben szóba került a 

környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem is. 

Az ehhez kapcsolódó ötletek a klímasemlegességre 

vonatkozó célkitűzésre, valamint arra a vezető szerepre 

irányulnak, amelyet az EU játszhatna a (globális) zöld 

gazdaság létrehozásában és az erre irányuló 

beruházásokban (lásd például ezt az ötletet). Számos ötlet 

kapcsolódik a zöld gazdaság gyakorlati megvalósításához, 

például a biogazdálkodásba és a „a termelőtől a 

fogyasztóig” kezdeményezésekbe irányuló beruházásokhoz 

(lásd ezt az ötletet). 

Végezetül a hozzászólók általánosságban úgy látják, hogy 

az induló innovatív vállalkozásoknak (startupoknak) és a 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
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kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) biztosított 

források az innováció motorjaként szolgálhatnak (lásd 

például ezt az ötletet). A hozzászólók javaslatai szerint a 

kkv-kat például egy számukra indulótőkét nyújtó uniós alap 

(lásd ezt az ötletet) vagy az európai kkv-k számára készített 

online kereskedelmi platform (lásd ezt az ötletet) révén 

lehetne támogatni. 

 

 

Új hozzájárulások az előző 

időszak során (2021.8.2.–

2021.9.7.) 

Az előző időszakban beküldött új ötletek meglévő témákat 

és altémákat ismételnek meg.  

„Az inkluzív és méltányos gazdaságot célzó adóztatás” 

témával kapcsolatos néhány új hozzászólás beküldői kérik 

a fogyasztási cikkek gyártási feltételek (munkaerő, 

nyersanyagok, bérek) alapján történő megadóztatását a 

szabadkereskedelem helyett a méltányos kereskedelem 

előmozdítása érdekében (lásd például ezt az ötletet). 

A gazdasági helyreállítás témája keretében ismételten 

hangsúlyozzák az EKB megbízatásának kibővítésére 

irányuló javaslatot (lásd az ötletet). Az új ötlet benyújtója 

hangsúlyozza, hogy szigorú szabályokat kell bevezetni 

(vétójoggal) az európai vállalatok Európán kívüli 

központú vállalatok általi felvásárlására vonatkozóan 

(lásd az ötletet).  

A jelenlegi gazdasági modell vitatásának témáját 

kibővítve az egyik beérkezett ötlet rávilágít a 

nemnövekedés (degrowth) elméletére mint az emberi 

lények és a természet közötti új egyensúly kialakításának 

módjára a kontrollálatlan növekedéssel szemben (lásd az 

ötletet).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/83823
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273


 

© Kantar Public 2021 38 

 

Az „Inkluzívabb, társadalmilag méltányosabb 

Európa” téma részeként egy résztvevő kéri a nemek 

közötti egyenlőség érvényesítését az építészet és 

építőmérnöki munka terén (lásd az ötletet). Egy 

ugyanezen a témán belül érkezett ötlet kéri, hogy a 

nemzeti fogyatékossági igazolványok érvényességét 

terjesszék ki az EU egészére (lásd az ötletet). 

„A munkahelyteremtés ösztönzése” téma 

vonatkozásában egy résztvevő kéri a kézműves 

foglalkozások olyan eszközként való népszerűsítését, 

amelyek révén a fiatal nemzedékek újra felfedezhetik az 

alapvető értékeket ahelyett, hogy kizárólag IT-ágazatbeli 

munkákat népszerűsítenének (lásd az ötletet). Egy 

résztvevő javasolja a közpénzek elosztását a kistermelők 

és kiskereskedők támogatására, kompenzálandó őket a 

világjárvány miatti bezárások okozta veszteségekért (lásd 

az ötletet), illetve az egészségügyi dolgozók körében 

Európában tapasztalható munkaerőhiány kezelésére (lásd 

az ötletet). Számos új ötlet továbbá támogatja a 

platformon már meglévő felhívásokat, amelyek a 

távmunka és a „rugalmas munkavégzés” (az irodában 

és/vagy otthonról történő munkavégzés) támogatására, a 

munkavállalók ingázási idejének és az munkaadók irodai 

infrastruktúrája rögzített költségeinek csökkentésére (lásd 

az ötletet), a családdal töltött idő összehangolására, a 

vidéki területek elnéptelenedésére (lásd az ötletet) és a 

forgalomcsökkentés révén elért károsanyag-kibocsátások 

csökkentésére (lásd az ötletet).  

Összességében az innováció témája kibővült, mivel a 

hozzászólók ezt az uniós gazdaság és munkaerőpiac 

jövőre való felkészítésének előfeltételeként tartják 

számon. Például egy hozzászóló hangsúlyozza, hogy az 

EU-nak előnyben kell részesítenie a kutatás-fejlesztést, 

tekintettel a Covid19-világjárványra és az 

éghajlatváltozás jelentette kihívásra (lásd az ötletet). A 

hozzászólók ismételten kérik a startupokba való 

beruházásokat. Egy résztvevő rámutat arra a fejlődésre, 

amit Kína innovációs és növekedési kapillárisközpontok 

révén ért el – kedvező közigazgatási és költségvetési 

szabályozásokkal kombinálva –, ami ösztönözta a 

beruházásokat és a startupok felemelkedését. A szóban 

forgó résztvevő kéri az európai szakpolitikák ilyen példák 

alapján történő újragondolását (lásd az ötletet).  

 

Végezetül a nyári időszámítás eltörlésének ötletét a 

hozzászólók kibővítették a nyári időszámítás eltörlésének 

gazdasági és társadalmi előnyeiről szóló vitával (lásd 

például ezt az ötletet). 

Ezen a témán belül például egy rendezvény (lásd a 

rendezvényt) során ötleteket rögzítettek az uniós szinten 

koordinált szociális védelem és szociális biztonság 

témájában, a foglalkozási mobilitás összefüggésében (lásd 

az ötletet), valamint a munkavállalók jóllétével foglalkozó 

ötletet Európa demográfiai változásának összefüggésében 

az „Inkluzívabb, társadalmilag méltányosabb 

Európa” témán belül (lásd az ötletet). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/86560
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427
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11. ábra – Gondolattérkép az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” témához 
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„Az EU a világban” témához érkezett ötletek a 

külpolitikához kapcsolódó számos tématerülettel 

foglalkoznak a kereskedelemtől egészen a puha hatalom és 

a védelem alkalmazásáig. A hozzászólók általánosságban 

azt szorgalmazzák, hogy az EU határozottabban legyen 

jelen a globális politikai arénában: a szomszédságpolitika 

országai, valamint az egyéb, például afrikai és latin-

amerikai országokkal ápolt kapcsolatok terén is. A 

platformhoz hozzászólók úgy látják, hogy az EU-nak 

bátrabbnak kellene lennie mind a puha, mind a kemény 

hatalom gyakorlása terén. A platform beindítása óta ez a 

téma 1965 hozzájárulást generált, azaz 609 ötlet, 1199 

hozzászólás és 157 rendezvényleírás érkezett. A különböző 

ötleteket a következő tématerületek szerint lehet 

csoportosítani: 

 

 

 

 Az uniós külpolitika általános célkitűzései  

 Kereskedelempolitika 

 Védelem  

 Döntéshozatal 

 Bővítés 

 Szomszédságpolitika és kapcsolatok egyéb felekkel 

 

 

5. Az EU a világban 
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Az uniós külpolitika 

általános célkitűzései  

A hozzászólók szerint az Unió szerepe változik a 

klímavészhelyzet miatti egyre nagyobb aggodalmak, a 

gazdasági és geopolitikai hatalmi egyensúly eltolódása, a 

multilateralizmus előtt álló nagy kihívások, valamint a 

Covid19 elleni globális küzdelem fényében (lásd például 

ezt a rendezvényt és ezt az ötletet). Ezért több hozzászóló 

szerint az EU-nak bátrabban kellene élnie mind a puha, 

mind pedig a kemény hatalommal (lásd például ezt az ötletet 

és ezt az ötletet).  

Az uniós külpolitikát illetően számos ötlet foglalkozik azzal 

a szereppel, amelyet az EU-nak be kellene töltenie 

világszerte az emberi jogok és a demokratikus értékek terén. 

E hozzászólók szigorúbb kiállást és fellépést szorgalmaznak 

azokkal az országokkal szemben, amelyek újra és újra 

megszegik a nemzetközi emberi jogi egyezményeket, 

illetve szerződéseket (lásd például ezt az ötletet). Szerintük 

az Uniónak vezető szerepet kellene játszania például az 

Izrael és Palesztina közötti békeépítési folyamatban (lásd 

például ezt az ötletet). Ehhez kapcsolódóan 

megfogalmazódott, hogy közös, szigorú szabályokkal 

működő európai fegyverkiviteli rendszerre lenne szükség, 

amely rendszerrel biztosítani lehetne, hogy az Unióban 

gyártott fegyvereket ne használhassák semmilyen 

konfliktus szítására a világon, vagy az emberi jogok 

megsértésére (lásd ezt az ötletet).  

 

Kereskedelempolitika 

„Az EU a világban” témán belül több hozzájárulás irányul 

arra, hogy meg kellene erősíteni a kereskedelempolitikákat 

és meg kellene reformálni a kereskedelmi 

megállapodásokat, mégpedig az uniós értékekkel 

összhangban – legyen szó akár az emberi jogok tiszteletben 

tartásáról, akár a környezeti előírások betartásáról (lásd 

például ezt az ötletet). Széles körű támogatást kapott az az 

ötlet, amely az uniós kereskedelem- és beruházáspolitika 

reformját szorgalmazza, valamint a globális 

multilateralizmus újraindítását irányozza elő, mégpedig 

tisztességes munkahelyek létrehozásával, valamint az 

alapvető és az emberi jogok védelmével, beleértve a 

munkavállalói és a szakszervezeti jogokat is (lásd például 

ezt az ötletet).  

 

 

 

Védelem 

 

Az EU kemény hatalmának megerősítésével kapcsolatban – 

ami a hozzászólók szerint szintén rendkívül fontos (lásd 

például ezt a rendezvényt) – a hozzászólók egy közös 

európai hadsereg felállítása mellett emeltek szót (lásd 

például ezt az ötletet). A hozzászólók azt is javasolták, hogy 

uniós szinten jöjjenek létre specializáltabb erők vagy 

intézmények is, például egy európai katonai akadémia (lásd 

például ezt az ötletet).  

 

Döntéshozatal 

A hozzászólók szerint szerepének megőrzése és 

megerősítése érdekében döntő fontosságú, hogy az EU 

szilárd és egységes entitásként lépjen fel a nemzetközi 

politikai porondon. Számos hozzászólás foglalkozik a 

közös külpolitikai szükségességével. E tématerületen belül 

az egyik legnagyobb támogatást élvező ötlet szerint közös 

kül- és biztonságpolitikára lenne szükség ahhoz, hogy az 

EU biztosítani tudja az európaiak biztonságát, egyúttal elő 

tudja mozdítani a demokráciát, az emberi jogokat, a 

jogállamiságot és a környezet védelmét a szomszédságban 

és az egész világon (lásd ezt az ötletet).   

Egy másik altéma a tagállamok közötti szorosabb 

együttműködés szorgalmazására irányul. A hozzászólók 

szerint a hitelesség megőrzése érdekében a tagállamoknak 

nem szabadna tovább versenyezniük egymással nemzetközi 

szinten. Ezért azt javasolják, hogy a tagállami 

nagykövetségek helyett egyetlen uniós nagykövetség 

létesüljön, amely minden uniós tagállamot egyesít és 

képvisel. Ez azt is jelenthetné, hogy minden nemzetközi 

intézménynek, például a NATO-nak (lásd például ezt az 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
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ötletet) csak az Unió lenne a tagja, nem pedig az egyes 

tagállamok. Egy további ötlet egy közös európai útlevél 

bevezetésével foglalkozik minden európai polgár számára 

(lásd például ezt az ötletet). 

A döntéshozatal tématerületén belül a hozzájárulások az 

egyhangúságra vonatkozó szabály átgondolását 

szorgalmazzák. Az ötletek egy csoportja szerint az 

egyhangúságon alapuló jelenlegi helyzet miatt egyetlen 

tagállam is képes blokkolni a közös külpolitikát (lásd 

például ezt az ötletet és ezt a rendezvényt). Ez problémát 

jelent, mivel így az EU nem képes hiteles, stabil és erős 

globális szereplő lenni, amint azt már az előző tématerület 

keretében is hangsúlyoztuk. A megfogalmazott ötlet szerint 

ezért az EU-nak az „abszolút” többségen alapuló szavazási 

rendszer felé kellene elmozdulnia. E tématerületen belül az 

egyik leginkább támogatott ötlet részletesen bemutatja a 

tagállamok által alkalmazandó, abszolút többségen alapuló 

szavazási rendszert, amelyet az európai parlamenti 

képviselők egyszerű többsége támogatna. Így az EU képes 

lehetne végrehajtási intézkedéseket hozni, és valódi, hiteles 

külpolitikát folytatni (lásd ezt az ötletet). Az „Európai 

demokrácia” témán belül folytatott beszélgetésekhez 

hasonlóan itt is megjelent a minősített többség a jelenlegi, 

egyhangúságon alapuló szabály alternatívájaként (lásd 

például ezt az ötletet). 

Az utolsó altéma az Európai Parlament hatásköreit 

tárgyalja. A hozzászólók úgy érzik, hogy az Európai 

Parlament – noha a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) 

létrehozása óta támogatta azt, és a KKBP hatályának 

bővítését szorgalmazta – még mindig csak mellékszereplő 

az uniós külpolitika alakításában. Ezért a hozzászólók 

szerint döntő fontosságú, hogy az Európai Parlament több 

külpolitikai hatáskörrel rendelkezzen (lásd például ezt az 

ötletet). 

 

Bővítés  

A hozzájárulások egy csoportja azzal foglalkozik, hogy 

szükség van-e a bővítésre és a keleti szomszédos országok 

integrálására annak érdekében, hogy egyrészt meg lehessen 

védelmezni a demokráciát ezen országokban (lásd például 

ezt az ötletet), másrészt pedig hogy az Unión belül 

gazdasági stabilitás alakuljon ki (lásd például ezt az ötletet). 

E témán belül az egyik legnagyobb támogatással bíró ötlet 

is ezeket az elképzeléseket fejti ki: az EU bővítésének 

folytatására szólít fel a nyugat-balkáni partnerek 

integrálásával annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a 

békét és a stabilitást a régióban (lásd ezt az ötletet). Egy 

ezzel összefüggő ötlet Koszovó teljes körű elismerésére 

szólít fel (lásd például ezt az ötletet). 

 

Szomszédságpolitika és 

kapcsolatok egyéb felekkel 

Az ötletek egyik altémája az EU diplomáciai képviseletét 

érinti, aminek keretében a hozzászólók – általánosságban – 

felszólítják az uniós intézményeket, hogy láthatóbb módon 

képviseljék és védelmezzék érdekeiket a világon (lásd 

például ezt az ötletet).  

Míg a legtöbb ötlet szerzője egy egységesebb és 

integráltabb EU megteremtését sürgeti, hogy ezáltal az EU 

megerősíthesse szerepét a jogot és igazságosságot képviselő 

olyan globális hatalomként, amely nyitott a különböző 

multilaterális intézményekkel való interakcióra globális és 

regionális szinten is (lásd például ezt az ötletet és ezt az 

ötletet), mások azt szeretnék, ha az EU az eredetileg neki 

szánt, gazdasági szerepre összpontosítana. E hozzászólók 

úgy vélik, hogy az EU-nak nem szabadna geopolitikai 

szerepet vállalnia, hanem meg kellene tartania elsődleges 

szerepét, azaz a közös piacgazdaság biztosítását. Egyes 

résztvevők szerint az EU nem szuverén állam, ezért nem 

válhat politikai szereplővé a globális színtéren (lásd például 

ezt az ötletet).  

Az e tématerülethez érkezett hozzájárulások főként az EU 

és Oroszország, illetve az EU és Kína közötti 

kapcsolatokkal foglalkoznak (lásd például ezt a 

rendezvényt). A hozzászólók rámutatnak, hogy alapvetően 

felül kell vizsgálni és át kell gondolni az uniós külpolitikai 

megközelítést, és tovább kell haladni ennek reformja 

irányában, mégpedig a korábbi tématerületek között 

megvitatottakkal összhangban álló, merészebb 

megközelítés végrehajtásával. A hozzájárulók a platformon 

megvitatták azt a véleményt, amely szerint az EU-nak 

nemcsak egységesebb és határozottabb álláspontot kell 

képviselnie a Kínával ápolt diplomáciai kapcsolatokban, 

hanem ki kell dolgoznia az Európai Unió külföldi 

befektetéseire irányuló stratégiát annak érdekében, hogy 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
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ellensúlyozni tudja Kína befolyását globálisan és 

mindenekelőtt a fejlődő országokban (lásd ezt az ötletet).  

Az EU, valamint az afrikai és latin-amerikai országok 

közötti kapcsolatokat illetően a hozzászólók szerint 

megerősített partnerségre lenne szükség, és át kellene 

alakítani a kereskedelmi kapcsolatokat (lásd például ezt a 

rendezvényt). A legtöbb hozzászóló az EU és az Afrikai 

Unió közötti szorosabb partnerséget szorgalmaz a regionális 

multilateralizmus megerősítése érdekében (lásd például ezt 

az ötletet). Más polgárok az egyes tagállamok és az afrikai 

országok közötti bilaterális partnerségek bilaterális 

megerősítését kérik a migráció és az Európai Uniót 

fenyegető egyéb biztonsági veszélyek kezelése érdekében. 

Ez azonban csak akkor működhet, ha a kapcsolatok többé 

nem a korábbi gyarmati rendszerek gazdasági és politikai 

örökségének fenntartására irányulnak (lásd ezt az ötletet). 

Ugyanez érvényes a latin-amerikai országokkal ápolt 

kapcsolatokra is (lásd például ezt az ötletet). 

 

 

 

 

 

Új hozzájárulások az előző 

időszak során (2021.8.2.–

2021.9.7.) 

2021 augusztusában az EU világban betöltött szerepéről 

folytatott viták különösen az afganisztáni válságra 

összpontosultak. A hozzászólók hangsúlyozták az 

Egyesült Államok külpolitikától és konfliktusoktól való 

fokozódó visszavonulása által kiváltott geopolitikai 

változások fontosságát. Számos hozzászóló úgy véli, hogy 

a tálibok hatalomba való visszatérése a Nyugat kudarca, 

valamint annak a jele, hogy itt az ideje, hogy az EU 

külpolitikai kérdésekben betöltse saját szerepét, az 

Egyesült Államokkal való stratégiai szövetségétől 

függetlenül (lásd például ezt az ötletet). Számos 

rendezvény témájaként újra és újra felmerül egy egységes 

külpolitikai megközelítésre irányuló felhívás (lásd például 

ezt a rendezvényt).  

Egyes hozzászólók számára ez azt is jelenti, hogy az uniós 

tagállamok között fokozni kell a külpolitikai 

együttműködést és koordinációt (lásd például ezt az 

ötletet), beleértve egy uniós hadsereg felállítását (lásd az 

ötletet). Mindkét fenti téma szerepelt már korábban „Az 

uniós külpolitika általános célkitűzései” téma alatt. 

Egy Németország és a balti országok kapcsolatát 

megvitató rendezvényen a résztvevők egyebek közt az EU 

támogatását kérték Belarusszal szemben (lásd a 

rendezvényt). 

Múlt hónapban számos olyan rendezvényt szerveztek, 

ahol szóba kerültek az EU bővítésével és a Nyugat-

Balkánnal kapcsolatos kérdések (lásd például ezt a 

rendezvényt).  

A múlt hónap során beérkezett további ötletek között 

szerepelt egy európai online streamingszolgáltatás, amely 

európai kulturális tartalmakat népszerűsítene és az 

európai produkciók világszerte történő népszerűsítését 

célozná (lásd az ötletet). Ez az ötlet a platform 

felhasználói között meglehetős sikernek örvendett. 

Az európai zászló és az európai himnusz nemzetközi 

környezetbe való szisztematikus használatát is felvetették 

a platformon (lásd például ezt az ötletet). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/78905
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/75109
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/35674
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/64186
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/68839
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12. ábra – Gondolattérkép az „EU a világban” témához 
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A digitális platform elindítása óta összesen 1 890 

hozzájárulás érkezett az „Értékek és jogok, jogállamiság, 

biztonság” témához (620 ötlet, 1 101 hozzászólás és 169 

rendezvényleírás). Az e témához kapcsolódó beszélgetések 

számottevő része azzal a jelenséggel foglalkozik, amelyet 

úgy lehet jellemezni, mint az olyan „illiberális demokráciák 

Unión belüli megjelenésével járó veszélyek”, amelyek nem 

tartják tiszteletben az uniós értékeket, és inkább az 

autokratikus rendszerek felé fordulnak. A hozzászólók 

fenyegetésnek tartják e rendszereket, és intézkedéseket 

sürgetnek a jogállamiság tiszteletben tartásának biztosítása 

érdekében. A hozzájárulásokat a következő tématerületek 

szerint lehet csoportosítani:  

 

 

 Értékek 

 Jogok és szabadságok 

 A jogállamiság és az emberi jogok védelmezése 

 Biztonság  

 Lobbitevékenység és korrupció 

  

6. Értékek és jogok, 

jogállamiság, biztonság 
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Értékek 

 

Egy csokornyi ötlet foglalkozik a platformon azzal, hogy 

mit is jelent európainak lenni, és melyek azok az értékek, 

amelyeket az EU-nak meg kellene testesítenie és elő kellene 

mozdítania (lásd például ezt az ötletet). Az Európai Unió 

értékrendszerének elemeiként számos polgár említette 

egyebek mellett az emberi méltóság, a szabadság, az 

egyenlőség, a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok, 

a pluralizmus, az igazság, a szolidaritás és a nemek 

paritásának elvét, és úgy vélték, hogy ezen elveknek kellene 

vezérelniük az uniós szakpolitikákat.  

Az ötletek egyik nagy csoportja a nemek közötti egyenlőség 

fokozására irányul (lásd például ezt az ötletet). Egyes 

javaslatok szerint növelni kellene a nők számát a politikai 

és gazdasági döntéshozók körében (lásd például ezt az 

ötletet), mások pedig a bevált gyakorlatok alkalmazását 

szorgalmazzák. Néhány konkrét javaslat is érkezett. 

Egyikük szerint meg kell szüntetni a mozgás Unión belüli 

szabadságával összefüggő, nemi alapú megkülönböztetést, 

mégpedig az Athosz-hegyre hivatkozva, amely egy olyan, 

az UNESCO által a világörökség részévé nyilvánított 

félsziget Görögországban, ahova az ortodox keresztény 

szabályok szerint nem léphetnek be nők (lásd ezt az ötletet).  

Az eszmecserék másik csoportja a keresztény értékek 

szerepéről és védelmük szükségességéről szól (lásd ezt az 

ötletet). Ezzel összhangban az egyik ötlet szerzője 

felszólítja az EU-t, hogy képviseljen határozott álláspontot 

az örmények és más kisebbségi keresztény csoportok 

sérelmére elkövetett népirtással kapcsolatban (lásd ezt az 

ötletet).  

Egyes hozzászólók azzal is foglalkoztak, hogy szükség van-

e európai alkotmányra, amelyben egyértelműen meg 

lehetne határozni azokat az alapvető európai értékeket, 

amelyeket az EU-ban tiszteletben kell tartani (lásd például 

ezt az ötletet). 

 

Jogok és szabadságok 

A jogokat és szabadságokat illetően több hozzájárulás 

foglalkozik a magánélet védelmével kapcsolatos 

kérdésekkel. Egy nagy támogatást élvező ötlet szerzője 

szerint meg kell tiltani az arcfelismerésen alapuló 

társadalmi kreditrendszerek használatát (lásd ezt az ötletet). 

Mások a biometrikus adatok megfigyelési célú 

használatának (lásd ezt az ötletet), illetve általánosságban a 

személyes adatok gyűjtésének és megosztásának (lásd ezt 

az ötletet) korlátozására szólítottak fel. Több polgár szerint 

a készpénzes fizetés lehetőségét demokratikus jogként 

kellene elismerni (lásd például ezt az ötletet). Felmerült 

továbbá, hogy jobb szabályozásra és eszközökre van 

szükség az internettel és a közösségi médiával, valamint az 

új technológiákkal összefüggő, a magánélet védelmével 

kapcsolatos aggodalmak kezeléséhez (lásd ezt az ötletet). 

A hozzájárulások másik csoportja azt hangsúlyozza, hogy 

amint a Covid19-világjárvány hatásai lehetővé teszik, fel 

kell oldani a járvány miatt hozott intézkedéseket, biztosítva, 

hogy vissza lehessen térni a rendes kerékvágásba, és a 

polgárok ismét élhessenek szabadságjogaikkal. Idetartozik 

az is, hogy meg kell akadályozni azon polgárok hátrányos 

megkülönböztetését, akik úgy döntöttek, hogy nem oltatják 

be magukat, illetve nem szabad rendszeres teszteket előírni 

számukra ahhoz, hogy hozzáférhessenek alapvető 

létesítményekhez (lásd például ezt az ötletet). Az oltással 

kapcsolatos kérdésekkel részletesebben foglalkozunk az 

„Egészségügy” téma keretében. 

Beszélgetés alakult ki azzal kapcsolatban is, hogy az emberi 

jogok és szabadságok alapvető jelentőségűek a nyugati 

értékrendszerben. Ennek keretében több résztvevő mutatott 

rá arra, hogy az LMBTI-személyeket meg kell védeni, az 

azonos neműek házasságát pedig el kell ismerni az uniós 

tagállamokban (lásd például ezt az ötletet).  

Egyes résztvevők szerint biztosítani kellene a jogot a 

kannabisszal történő öngyógyításra (lásd például ezt az 

ötletet), és a hozzászólók általánosabban is foglalkoztak a 

kábítószerek dekriminalizációjával és legalizálásával (lásd 

például ezt az ötletet). Ezzel a kérdéssel is foglalkozunk az 

„Egészségügy” témánál.  

Sok hozzászólást generált és számos támogatót tudhat maga 

mellett az az ötlet, amely szerint az EU-nak vezető szerepet 

kellene vállalnia az állatjogok védelmezése terén (lásd ezt 

az ötletet). A hozzászólók szerint bár az uniós szerződések 

értelmében az állatok érző lények, az agrár- és húsiparban 

még mindig találkozni bántalmazó és kegyetlen 

bánásmóddal (lásd például ezt az ötletet).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
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A jogállamiság és az emberi 

jogok védelmezése   

A résztvevők nagy csoportja adott hangot 

aggodalmának a demokrácia és a jogállamiság 

helyzetével kapcsolatban a világ egészét és az 

EU egyes részeit tekintve. Az e tématerülethez hozzászóló 

polgárok szerint határozottabban kellene védeni az EU 

értékeit olyan országokkal szemben, mint Oroszország és 

Kína, de az Unión belüli egyre növekvő számú illiberális 

demokráciával szemben is – általában, de nem kizárólag 

Magyarországot és Lengyelországot említve példaként 

(lásd például ezt az ötletet). A résztvevők aggódnak a nők, 

az LMBTI-személyek és az emberi jogok elleni támadások 

miatt is, különösen a Lengyelországban és Magyarországon 

a közelmúltban bekövetkezett fejlemények fényében (lásd 

például ezt az ötletet).  Számos hozzászóló fogalmazott meg 

kritikát a magyar kormánnyal szemben, és több intézkedést 

vár a Bizottságtól ezzel kapcsolatban (lásd ezt az ötletet).  

A jogállamiság fenntartása érdekében néhány résztvevő 

szerint csökkenteni kell a jogállamisági szabályokat 

megsértő országoknak nyújtott támogatásokat, el kell venni 

szavazati jogukat a Tanácsban, vagy akár meg kell szüntetni 

uniós tagságukat (lásd például ezt az ötletet). Egyesek a 

költségvetés védelmét célzó mechanizmus használatát 

javasolták az új hosszú távú uniós költségvetésben (lásd ezt 

az ötletet), mások a szerződések által lehetővé tett, 7. cikk 

szerinti eljárás felülvizsgálatát indítványozták annak 

érdekében, hogy könnyebben lehessen szankcionálni az 

uniós értékeket megsértő kormányokat (lásd ezt az ötletet). 

Egy résztvevő azt szorgalmazta, hogy az Európai Unió 

Bírósága ellenőrizze az Unión belül a demokrácia és a 

jogállamiság helyzetét (lásd például ezt az ötletet). Több 

hozzászóló támogatta azt a javaslatot, amely szerint az EU-

n belül be kell vezetni a demokrácia, a jogállamiság és az 

alapvető jogok felülvizsgálati mechanizmusát (lásd ezt az 

ötletet).  

A platformon megjelent az az igény is, hogy meg kell 

szüntetni az egyhangúságra vonatkozó szabályt annak 

biztosítása érdekében, hogy a jogállamiság elvét megsértő 

tagállamok ne tudják megbénítani az uniós döntéshozatalt 

(lásd ezt az ötletet).  

Az emberi jogok általános védelmével kapcsolatban széles 

körű támogatást élvez az az ötlet, amely szerint meg kell 

erősíteni különböző emberi jogi eszközök 

végrehajthatóságát az uniós jogrendben (lásd ezt az ötletet). 

 

Biztonság  

A platformon jelenleg az egyik legnagyobb mértékben 

támogatott és legtöbb hozzászólást generált ötlet egy uniós 

hadsereg létrehozására irányul annak érdekében, hogy 

jobban meg lehessen védeni a tagállamokat az ellenséges 

külföldi szereplőktől – főként az Egyesült Államok változó 

álláspontjával kapcsolatos bizonytalanságok 

összefüggésében (lásd ezt az ötletet). Egyes résztvevők 

azonban megkérdőjelezték e javaslatot, leggyakrabban a 

politikai vonatkozásokra, valamint az uniós védelem és a 

tagállami honvédelem közötti kapcsolatra hivatkozva. Ezzel 

az ötlettel az „Az EU a világban” téma keretében is 

foglalkozunk. 

Az Unión belüli mozgásszabadság miatt egyes polgárok 

támogatják egy olyan európai ügynökség létrehozását, 

amelynek célja a tagállamok közötti, a terrorizmus és a 

szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló 

együttműködés megerősítése (lásd ezt az ötletet). 

Lobbitevékenység és 

korrupció  

Az „Európai demokrácia” témához hasonlóan egyes 

hozzászólók e téma keretében is foglalkoznak a 

lobbitevékenység és a korrupció kérdésével. Többen 

felszólítják az EU-t, hogy lépjen fel a tagállami 

adókikerüléssel és korrupcióval szemben (lásd például ezt 

az ötletet), továbbá szorgalmazzák a magánérdekeket 

szolgáló lobbitevékenységek fokozottabb szabályozását és 

átláthatóságát, valamint az ezek által az uniós 

szakpolitikákra gyakorolt befolyás korlátozását (lásd ezt az 

ötletet). Mások azzal foglalkoznak, hogy miként lehet 

leküzdeni az EU-val és az uniós források felhasználásával 

kapcsolatos korrupciót, és hogyan lehet megvédeni a 

visszaélést bejelentő személyeket (lásd például ezt az 

ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
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Az egyik résztvevő az uniós jog eltörlését és az uniós 

apparátus lebontását kéri, beleértve a schengeni rendszert 

is (lásd az ötletet). 

A „Biztonság” téma keretében a hozzászólók ismét 

felvetik egy közös uniós hadsereg létrehozását (lásd az 

ötletet), valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelem 

együttes megközelítését, beleértve a jogszabályi 

harmonizációt (lásd az ötletet). Egy közelmúltban indított 

új altéma a gyűlöletbeszéd elleni fellépést és a 

gyűlöletbeszéd áldozatainak fokozott védelmét sürgeti 

(lásd például ezt az ötletet).  

A „Lobbitevékenység és korrupció” téma alatt érkezett 

a felhívás, hogy az EU ellenőrizze a nemzeti 

közigazgatások pártatlanságát a favoritizmus és 

önkényesség elkerülése érdekében (lásd az ötletet). 

 

Új hozzájárulások az előző 

időszak során (2021.8.2.–

2021.9.7.) 

Az elmúlt időszakban a platformra beérkezett ötletek 

általában megismétlik az első időközi jelentésben 

foglaltakat, azonban néhány új altéma is kialakult. 

A „Jogok és szabadságok” téma keretében számos 

közelmúltban érkezett ötlet hangsúlyozza, hogy meg kell 

erősíteni az LMBTI-személyek jogainak és 

egyenlőségének védelmét. Az ötletek egy új csoportjában 

a hozzászólók a fogyatékossággal élő személyek fokozott 

támogatását kérik a következők formájában: i. a 

fogyatékossággal élő személyek előtt álló akadályok 

felszámolása a termékek és szolgáltatások 

akadálymentesebbé tételével (lásd az ötletet), ii. emberi 

jogaik megfelelő védelme (lásd az ötletet), valamint iii. a 

szellemi fogyatékossággal élő személyekkel szembeni 

hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés (lásd az 

ötletet). 

Szintén a „Jogok és szabadságok” téma keretében az egyik 

résztvevő az első állásukat keresők méltányos díjazásának 

és jogainak garantálását kéri (lásd az ötletet).  

A mozgás szabadságának altémáját érintve az egyik 

hozzászóló ötlete szerint az egyetemi végzettségeket 

valamennyi uniós országban homogén módon kell 

ellenőrizni és elismerni az innováció ösztönzése és az 

összekapcsoltság előmozdítása érdekében (lásd az ötletet). 

Az újonnan beküldött hozzászólások jelentős része „A 

jogállamiság és az emberi jogok védelmezése” témával 

kapcsolatos. A résztvevők továbbra is hangsúlyozzák, 

hogy biztosítani kell az uniós értékek védelmét, és 

javasolják Az Európai Unióról szóló szerződés 7. 

cikkének felülvizsgálatát, valamint azt, hogy a 

tagállamoknak elszámoltathatónak kell lenniük a 

demokratikus értékek védelme tekintetében (lásd ezt az 

ötletet és ezt az ötletet), továbbá azt, hogy meg kell 

erősíteni a demokratikus elvek sérelme esetében 

alkalmazandó eljárást (lásd az ötletet). Ezzel összhangban 

több hozzászóló ismételten kéri, hogy az uniós alapok 

kifizetését kössék a jogállamiság kedvezményezett 

országok általi tiszteletben tartásához, beleértve az alapok  

csökkentésének vagy visszavonásának lehetőségét is (lásd 

az ötletet).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/82570
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83459
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87089
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87913
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86032
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/90619
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/85934
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83821


 

© Kantar Public 2021 49 

 

63. ábra – Gondolattérkép az „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” témához 
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A „Digitális átállás” témához 412 ötlet, 849 hozzászólás és 

117 rendezvényleírás, azaz összesen 1 378 hozzájárulás 

érkezett. Az ötletek között absztrakt elképzeléseket is 

találunk például a fenntarthatóság és az időtállóság 

tématerületén, de egész konkrét javaslatok is érkeztek a 

digitális oktatással, a digitális egészségüggyel és a digitális 

szavazással kapcsolatban. Az e témához hozzászólók 

hangsúlyozzák, hogy digitális átállásra van szükség a 

gazdaságban, az együttműködést illetően, az 

egészségügyben és az élet más területein. Ugyanakkor a 

digitális átállással kapcsolatos nagyszámú kihívásra is 

felhívják a figyelmet, például az etikai kérdésekre, az 

általános adatvédelmi rendelet hiányosságaira, valamint a 

kiberfenyegetésekre. A különböző ötleteket a következő 

tématerületek szerint lehet csoportosítani: 

 

 Digitális gazdaság 

 Digitális innováció 

 Digitális szuverenitás és etika 

 Kiberfenyegetések 

 Digitális szavazás 

 Digitális adatok 

 Szennyezés, fenntarthatóság és időtállóság 

 Technológia mindenkinek 

 Digitális egészség, illetve egészségügy 

7. Digitális átállás 
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 Oktatás és képzés 

Digitális gazdaság 

 

Ez a tématerület megjelenik az „Erősebb 

gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás” téma 

alatt is. Az ezzel kapcsolatos ötletek nagy számban 

irányulnak a digitális gazdaság megvalósítására. Az egyik 

ötlet például egy uniós blokklánc-platform bevezetését 

boncolgatja (lásd ezt az ötletet). Más hozzászólók a 

kriptovalutákkal foglalkoznak, felkérve a kormányokat, 

hogy vezessenek be kriptovalutákat a digitális és 

gazdaságilag aktív társadalom elősegítése és fejlesztése 

érdekében (lásd például ezt az ötletet), vagy éppen 

ellenkezőleg: amellett érvelnek, hogy a kriptovalutákat 

szabályozni kell vagy be kell tiltani (lásd például ezt az 

ötletet). 

Emellett számos ötlet szorgalmazza a digitális euró 

bevezetését, amely egy biztonságos és kényelmes fizetési 

módszer lehet (lásd például ezt az ötletet). 

 

Digitális innováció  

A platformra a digitális növekedéssel kapcsolatban 

beküldött ötletek elsősorban azt szorgalmazzák, hogy az EU 

vállaljon nagyobb szerepet a mesterséges intelligencián 

alapuló eszközök fejlesztésében (lásd ezt a rendezvényt). 

Az egyik ötlet beküldője szigorúbb tervezést és 

szabályozást szeretne látni a mesterséges intelligenciával 

kapcsolatos jelenlegi lehetőségeket illetően, hogy azok 

biztonságosabbá és elérhetőbbé váljanak (lásd például ezt 

az ötletet). Mindazonáltal a mesterséges intelligencia 

használata és fejlesztése vitatott kérdés a hozzászólók 

között: egyes résztvevők rámutattak arra, hogy az emberi 

agynál többre képes mesterséges intelligencia létrehozása 

kockázatokat hordoz a jövőre nézve (lásd például ezt az 

ötletet). 

Ehhez kapcsolódóan a hozzászólók számos kihívást 

fogalmaznak meg a digitális társadalom térnyerésével 

kapcsolatban. Ez a rendezvény például társadalmunk egyre 

nagyobb mértékű digitalizációjával és a népességcsoportok 

közötti egyenlőtlenséggel foglalkozott (egyes csoportokat a 

digitalizáció veszteseiként említve). A hozzászólók a 

fokozott digitalizációval járó egyéb hátrányok között 

említik a dehumanizációt, a robotizációt, valamint az 

egyének nagyobb mértékű megfigyelésének és 

felügyeletének problémáját (lásd ezt az ötletet). 

Általánosabb szinten a hozzászólók elérhető és 

megfizethető digitális szolgáltatásokat és eszközöket 

szorgalmaznak (lásd például ezt az ötletet). 

Digitális szuverenitás 

és etika 

A platformon a digitális szuverenitás erősítésével 

kapcsolatban megosztott ötletek középpontjában az áll, 

hogy Európának stratégiailag függetlenné kellene válnia a 

hardverek, a szoftverek és a közösségimédia-platformok 

terén, valamint hogy elő kellene mozdítani ez EU digitális 

fejlődését és a digitális termelést, különösen más 

szereplőkkel – például az Egyesült Államokkal vagy 

Kínával – összehasonlítva (lásd például ezt az ötletet). Az 

egyik ötlet szerint például ki kellene építeni és támogatni 

kellene az EU-n belüli csipgyártást (lásd ezt az ötletet). 

Az ötletek másik, hasonló csoportja nagy hangsúlyt helyez 

az etikai szempontokra. Egyes hozzászólók konkrétan olyan 

európai közösségimédia-platformok révén szeretnék 

megerősíteni az EU digitális szuverenitását, amelyek 

maradéktalanul összhangban állnának az európai 

értékekkel, normákkal, az átláthatósággal és az etikai 

elvekkel (lásd például ezt az ötletet). Egy ötlet ezenkívül az 

emberi jogokon – többek között a munka- és szakszervezeti 

jogokon, jobb munkafeltételeken és kollektív tárgyaláson – 

alapuló, méltányos digitalizációt szorgalmaz (lásd ezt az 

ötletet). 

 

Kiberfenyegetések 

A kiberfenyegetések tématerülethez tartozó ötletek az 

internet biztonságához és védelméhez kapcsolódnak (lásd 

például ezt a rendezvényt). A résztvevők hangsúlyozzák 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353
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például, hogy az Uniónak képesnek kellene lennie 

megvédeni magát az online fenyegetésekkel és a digitális 

hadviseléssel szemben. Mások még messzebb mennek: egy 

olyan európai kiberhadsereg létrehozását javasolják, amely 

például támogatást tud nyújtani azon uniós országok 

számára, amelyek a digitalizáció terén lemaradással 

küzdenek (lásd például ezt az ötletet). 

 

Digitális szavazás 

A digitális szavazás tématerületén belül több hozzászóló 

mutatott rá a platformon az elektronikus szavazás előnyeire, 

mindenekelőtt a világjárvány összefüggésében (lásd például 

ezt az ötletet). Ezt a tématerületet, amelyhez a „Digitális 

átállás” témán belül jelentős számú hozzászólás érkezett a 

konferencia elindítása óta, nem a demokrácia erősítése 

szempontjából, hanem a hatékonyság, a biztonság és az 

innováció szempontjából vizsgáltuk. Egyes hozzászólók 

ellenzik ezt az elképzelést, és az elektronikus szavazás több 

hátrányára hívják fel a figyelmet. A hozzászólók javasolják 

a blokklánc-technológia alkalmazását, vagy pedig egy 

magas fokon titkosított, saját európai levelezési rendszer 

létrehozását, amivel garantálni lehet az EU-ban a digitális 

szavazás védelmét. 

 

Digitális adatok 

A digitális adatok tématerülettel kapcsolatban a 

hozzászólók hangsúlyozták, hogy már eddig is komoly 

eredményekre került sor, megemlítve, hogy az EU vezető 

szerepet tölt be a digitális világban az egyének védelme 

terén. A résztvevők azonban további előrelépéseket 

szorgalmaztak e területen (lásd például ezt a rendezvényt). 

Egyes javaslatok foglalkoznak például az általános 

adatvédelmi rendelet azt célzó módosításával, hogy 

könnyebb legyen visszautasítani a személyes adatok online 

gyűjtését, valamint tárgyalják az adatvédelem javításának 

szükségességét nemcsak az EU-n belül, hanem a tagjelölt 

országokban is (lásd ezt az ötletet). 

Ezzel egy időben megjelenik az igény egy átfogóbb jogi 

szabályozásra is, ám anélkül, hogy a felhasználókat 

állandóan hozzájárulási kérések terhelnék (lásd például ezt 

az ötletet). 

 

Szennyezés, 

fenntarthatóság és 

időtállóság 

A hozzászólók több ízben összekapcsolják a digitalizációt 

és az éghajlatváltozást, és hangsúlyozzák, hogy a 

digitalizációra irányuló komolyabb erőfeszítésekkel 

csökkenteni lehetne a szennyezést. Felmerült például, hogy 

QR-kódok segítségével elérhető digitális termékútlevelet 

kellene bevezetni, amelyek információkat tartalmaznának a 

termék eredetéről, összetételéről, környezeti hatásáról, 

újrahasznosíthatóságáról és a használatot követő 

kezeléséről (lásd ezt az ötletet). 

Az ötletek másik csoportja a digitális hulladékokkal 

foglalkozik: a hozzászólók például azt kérik, hogy az új 

termékek gyártásához újrahasznosított elektronikus 

hulladékot használjanak (lásd ezt az ötletet). 

Emellett hangsúlyt kapnak a tartós, javítható, valamint 

méltányos és etikus módon előállított digitális 

berendezések, amelyek használatát például alacsonyabb 

adókkal lehetne ösztönözni (lásd az ötletet). 

Végezetül néhány hozzászóló rámutat, hogy a műholdak 

fellövése hozzájárul a világűr szennyezéséhez és e 

probléma kezelésére szólít fel (lásd például ezt az ötletet). 

Technológia 

mindenkinek 

A javaslatok között több olyan konkrét ötlet szerepel, 

amelyek technológiai és digitális eszközökre tesznek 

javaslatot az európai polgárok számára. 

Az ötletek nagy csoportja foglalkozik a digitális 

polgársággal és az EU digitális egyesítésével (lásd ezt az 

ötletet), aminek módja például egy olyan keret létrehozása, 

amelynek köszönhetően minden uniós tagállam 

együttműködhet különböző informatikai projektekben. Ezt 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
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az ötletet több hozzászóló továbbgondolta: számos javaslat 

született olyan, teljes körű digitális portálokra, amelyek 

biztosítják a polgárok részvételét vagy a mindennapi 

azonosítási igényeket kezelik (lásd ezt az ötletet), egy 

európai társadalmi hálózatra, amelyen a polgárok 

véleményt nyilváníthatnak (lásd ezt az ötletet), valamint egy 

egész Európára kiterjedő azonosítást egy digitális 

személyazonosító igazolvány segítségével (lásd ezt az 

ötletet).  

A hozzászólók emellett jobb fogyasztóvédelmet 

szeretnének látni az online környezetben (lásd például ezt 

az ötletet), például azáltal, hogy a fogyasztók a jövőben 

könnyebben gondolhassák meg magukat a vásárlásokkal 

kapcsolatban. 

Egy másik ötlet szerint pedig biztosítani kell, hogy a 

közösségi finanszírozást szervező legnagyobb platformok 

valamennyi tagállamból elérhetők legyenek (lásd ezt az 

ötletet). 

Digitális egészség, 

illetve egészségügy 

 

A digitális egészséggel, illetve egészségüggyel kapcsolatos 

tématerületen belül több ötlet javasol konkrét 

intézkedéseket a polgárok jóllétének javítására a digitális 

világban: ilyen például a munkavállalók lecsatlakozáshoz 

való jogának biztosítása (lásd ezt az ötletet), egy 

közösségimédia-mentes nap bevezetése (lásd ezt az ötletet), 

vagy pedig a fiatalok digitális képzésének ösztönzése a 

technológia egészséges és tudatos használatának 

előmozdítása érdekében. 

Egy hozzászóló ehhez hasonlóan azt indítványozta, hogy az 

Unión belül valósuljon meg a digitális egészségügyi 

integráció (lásd például ezt az ötletet), például az 

elektronikus egészségmenedzsment egységes 

platformjának létrehozásával – ami különösen érdekes 

lehetne a határokon átnyúló lehetőségeket kihasználó 

számos európai polgár számára –, illetve egy olyan 

(európai) digitális egészségügyi személyazonosító 

igazolvány bevezetésével, amely információkat tartalmaz 

az oltásokról és az egészségbiztosításról (lásd például ezt az 

ötletet). Felmerültek azonban a magánélet védelmével és az 

Új hozzájárulások az előző 

időszak során (2021.8.2.–

2021.9.7.) 

2021 augusztusában a „Digitális szuverenitás és etika” téma 

alá új altémaként sorolták be a technológiai szuverenitás 

kérdését, ami a résztvevők körében nagy érdeklődésre tart 

számot. A hozzászólók különösen azt hangsúlyozták, hogy az 

EU-nak fel kell lépnie a webes iparág monopóliumaival 

szemben (lásd például ezt az ötletet) az uniós értékekkel való 

összhang biztosítása érdekében.  

A „Kiberfenyegetések” témával kapcsolatos aggodalmak 

továbbra is napirenden vannak, egy hozzászóló pedig azt 

javasolja, hogy az EU-nak és a nemzeti kormányoknak 

blokklánc-technológiát kell használniuk hálózataikhoz a 

külföldről indított személyesadat-sértések elleni megfelelő 

védelem biztosítása érdekében (lásd az ötletet). 

A „Digitális adatok” témán belül az adatbiztonság altémája 

kibővült az azt sürgető hozzászólásokkal, hogy az EU lépjen 

fel asszertívabban az online platformok szabályozása 

tekintetében, és tegye lehetővé a felhasználók számára, hogy 

ők dönthessenek adataik felhasználásáról (lásd például ezt az 

ötletet). E tekintetben a résztvevők javasolták továbbá egy 

személyes felhő létrehozását minden uniós polgár számára 

(lásd az ötletet) dokumentumok tárolására és érzékeny adataik 

védelmére (lásd az ötletet). A függetlenebb és biztonságosabb 

nyilvános hálózatok alkalmazásának szellemében az egyik 

résztvevő felvetette azt az ötletet, hogy az EU-nak a zárt 

forráskódú szoftverekről (például Microsoft és Apple) át 

kellene állnia a nyílt forráskódú szoftverekre, például a 

Linuxra (lásd az ötletet). Az elmúlt hónap során a hozzászólók 

megvitatták annak kérdését is, hogy gondoskodni kell a 

gyermekek online biztonságáról, valamint elővigyázatossági 

intézkedéseket kell tenni a kockázatok csökkentése érdekében 

(lásd például ezt a rendezvényt).  

A „Technológia mindenkinek” témán belül a digitális 

polgárság témája kibővült egy európai egyszeri 

bejelentkezéses személyazonosítási szolgáltatóra vonatkozó 

ötlettel, amely hozzáférést biztosít a közszolgáltatásokhoz 

(lásd az ötletet). 

A „Digitális egészség, illetve egészségügy” témán belül 

kibővült egy európai egészségügyi személyazonosító 

igazolvány vagy hasonló elektronikus igazolvány bevezetésére 

irányuló ötlettel (lásd például ezt az ötletet).  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15615
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/67684
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/78211
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/66100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/7525
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
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adatvédelemmel kapcsolatos aggályok is. Ezeket a 

kérdéseket az „Egészségügy” téma keretében is vizsgáljuk. 

 

Oktatás és képzés 

Az oktatás és képzés tématerületén belül több 

olyan ötlet került fel a platformra, amely átfogó, az egész 

EU-ra kiterjedő ismeretterjesztési törekvéseket szorgalmaz 

minden szinten – általános iskolától kezdve végig a 

tanulmányok befejezéséig – (lásd például ezt az ötletet és 

ezt a rendezvényt). Ezen ötletek szerzői hangsúlyozzák, 

hogy a digitális készségek fejlesztése és népszerűsítése 

elsődleges prioritást jelent a gazdaság számára (lásd például 

ezt az ötletet).  

Az egyik altéma hozzászólói beruházásokat és 

erőfeszítéseket szorgalmaznak az oktatás digitalizációjának 

előmozdítása érdekében (lásd például ezt az ötletet). Ezzel 

összefüggésben a hozzászólók azzal is foglalkoznak, hogy 

minden uniós országban fokozni kell a digitális jártasságot, 

például egy olyan népszerűsítő médiakampánnyal, amely 

nagyobb láthatóságot biztosít a digitális átállásnak (lásd ezt 

az ötletet).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
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14. ábra – Gondolattérkép a „Digitális átállás” témához 
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8. Európai 

demokrácia 

Az „Európai demokrácia” témához kapcsolódóan a 

polgárok 2021. szeptember 7-ig összesen 1 129 ötletet és 

2524 hozzászólást tettek közzé, illetve 373 rendezvényt 

hirdettek meg a digitális platformon. A hozzászólók az 

európai intézmények átalakítását, sőt, az Európai Unió 

föderalizációját sürgették. Emellett több javaslat is 

szorgalmazta a polgárok részvételének és 

szerepvállalásának fokozását. Az e témához kapcsolódó 

beszélgetések összességében véve konstruktívak és 

előretekintők voltak, bár néhány esetben tetten érhető volt 

az attól való félelem, hogy az Uniót – a feszültségek, a 

populizmus és a nacionalizmus okán – a szétesés fenyegeti. 

A hozzájárulások a tématerületek széles körét érintették, 

mégpedig az alábbiakat:  

 

 

 

 Az Európai Unió föderalizációja 

 Intézményi reformok 

 Európai parlamenti választások 

 A polgárok képviselete 

 Polgári szerepvállalás és konzultációk 

 Média 

 Nyelvhasználat és az európai szellem előmozdítása 

 A demokrácia védelme és megerősítése  
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Az Európai Unió 

föderalizációja 

Az „Európai demokrácia” témához kapcsolódóan számos 

hozzászóló az Európai Unió föderalizációjára hívott fel, és 

ez a kérdés visszatérő témája volt az e témához kapcsolódó 

rendezvényeknek is (lásd például ezt a rendezvényt).  

A hozzászólók úgy vélték, hogy a föderalizáció lenne a 

legjobb módja annak, hogy az EU teljes mértékben 

kiaknázza a benne rejlő lehetőségeket (lásd például ezt 

azötletet), emellett pedig hitelesebbé és befolyásosabbá 

tenné az EU-t a nemzetközi politika színterén, illetve 

hatáskörrel ruházná fel az olyan, aktuális transznacionális 

problémák kezelésére, mint az éghajlatváltozás vagy a 

Covid19-világjárvány (lásd ezt az ötletet). Ezenfelül – az 

ötletet támogató résztvevők szerint – segíthetne leküzdeni 

az euroszkepticizmust és meggátolni a nacionalista 

tendenciákat.  

Egy nagy támogatást kapott és élénk vitát kiváltó ötlet 

szerzője például egy alkotmányozó gyűlés létrejöttét 

szorgalmazta az európai alkotmány kidolgozása céljából, 

amelyben meghatározásra kerülnének egy demokratikus 

Európai Föderáció legfontosabb elemei és elvei (lásd az 

ötletet). A kialakult beszélgetésben olyan konkrétabb 

javaslatok is elhangzottak, amelyek közös költségvetési és 

gazdaságpolitikát, egy közös európai hadsereg létrehozását 

és a külpolitika föderalizálációját szorgalmazták, az uniós 

intézményeknek a föderalizmus elvei mentén történő 

átalakítása mellett.  

Néhány hozzászóló ugyanakkor szkeptikusan viszonyult az 

Unió föderalizációjához, amivel szemben inkább a 

decentralizációt és a tagállami hatáskörök bővítését 

részesítette előnyben (lásd például ezt az ötletet), a 

tagállamok számára biztosított nagyobb mozgástérrel és 

identitásuk tiszteletben tartásával, teret engedve az önkéntes 

együttműködésnek olyan területeken, ahol ez hasznos lehet 

(lásd például ezt az ötletet). 

 

Intézményi reformok 

Jelentős számú ötlet foglalkozott az európai intézmények 

reformjával, különösen azzal a céllal, hogy az uniós 

intézmények hatékonyabbá, átláthatóbbá és 

polgárközelibbé váljanak. Ide tartoznak az intézményi 

struktúra komolyabb átalakítására irányuló javaslatok is 

(lásd például ezt az ötletet).  

Az Európai Parlamenttel kapcsolatban a hozzászólók 

leggyakrabban azt szorgalmazták, hogy az intézményt 

ruházzák fel tényleges jogalkotás-kezdeményezési 

hatáskörrel (lásd például ezt az ötletet). Néhányan azt is 

kezdeményezték, hogy a Parlament költségvetési hatáskört 

is kapjon (lásd ezt az ötletet). Vita tárgyát képezte az 

Európai Parlament székhelye is: egyes hozzászólók azt 

szorgalmazták, hogy szülessen döntés Strasbourg és 

Brüsszel között (lásd például ezt az ötletet).  

Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa kapcsán a 

platformon, illetve azon belül az „Európai demokrácia” 

téma keretében újra és újra felmerült az az ötlet, hogy a 

tagállamok vétójogának megszüntetése érdekében át 

kellene térni a minősített többségi szavazásra (lásd például 

ezt az ötletet). 

Szóba került a Tanácsnak az EU intézményi struktúráján 

belüli szerepe is (lásd például ezt az ötletet), valamint 

javaslatok érkeztek a kétkamarás jogalkotási rendszernek a 

Unióban való elmélyítésére (lásd például ezt az ötletet).  

Ami az Európai Bizottságot illeti, a hozzájárulások egyik 

csoportja a Bizottság elnökének megválasztásával és a 

biztosok kinevezésével, ezen belül a csúcsjelöltállítási 

rendszerrel (lásd például ezt az ötletet), valamint a Bizottság 

elnökének a polgárok általi közvetlen megválasztásával 

foglalkozott (lásd például ezt az ötletet). A hozzászólók 

felvetették a biztosok számának kérdését is (lásd például ezt 

az ötletet). 

Szóba kerültek továbbá a Régiók Bizottságát és a Gazdasági 

és Szociális Bizottságot érintő reformok is, melyek célja 

többek között e grémiumok hatékonyabb működése. Ide 

tartoznak a Régiók Bizottsága reformját célzó azon 

javaslatok is, amelyek a régiók, városok és települések 

közötti párbeszéd megfelelő csatornáinak kialakítására 

(lásd ezt az ötletet), illetve a Régiók Bizottsága szerepének 

megerősítésére irányulnak (lásd ezt az ötletet).  

Élénk vita zajlott arról az ötletről, hogy az EU-nak legyen-

e egy közvetlenül választott elnöke, aki az Európai 

Bizottság elnökének, illetve az Európai Tanács elnökének a 

feladatkörét egyaránt ellátja (lásd például ezt az ötletet). 

Egyes hozzászólók továbbá azt szorgalmazták, hogy 

egyetlen kapcsolattartó képviselje az EU véleményét a 

külkapcsolatok területén (lásd például ezt az ötletet). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
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Európai parlamenti 

választások 

Az intézményi reformokkal kapcsolatos ötletek egyik 

csoportja az európai parlamenti választások 

lebonyolításának módosítását szorgalmazta az uniós 

demokratikus folyamatokban való polgári szerepvállalás 

fokozása érdekében. Az egyik sok vitát generáló javaslat az 

egész EU-ra kiterjedő, transznacionális választási listák 

létrehozására vonatkozott, amelyek arra ösztönöznék a 

jelölteket, hogy a nemzeti kérdések helyett inkább az 

európai kérdésekre összpontosítsanak (lásd az ötletet). Más 

olyan ötletek is megvitatásra kerültek, amelyek célja a 

páneurópai vita előmozdítása volt, valamint az, hogy az 

európai parlamenti képviselők közvetlenebb viszonyt 

alakítsanak ki a polgárokkal (lásd például ezt az ötletet). 

Néhány ötlet azzal a konkrét kérdéssel foglalkozott, hogy 

miként lehetne növelni a részvételi arányt az európai 

választásokon. Többen a kötelező szavazás bevezetését 

szorgalmazták (lásd ezt az ötletet), de születtek javaslatok a 

részvétel egyszerűsítésére is, például a postai úton történő 

szavazás, a választópolgároknak a szavazás napján történő 

nyilvántartásba vétele, illetve a szavazás napjának 

munkaszüneti nappá tétele révén (lásd ezt az ötletet). Egyes 

hozzászólók a digitális szavazás lehetőségéről vitáztak. 

Idetartozik az az ötlet is, mely szerint létre kellene hozni egy 

páneurópai digitális szavazói adatbázist (lásd az ötletet). A 

digitális szavazás kérdése a „Digitális átállás” téma 

keretében is felmerült. 

Voltak arra irányuló javaslatok is, hogy egységesítsék az 

európai parlamenti választásokon való részvétel alsó 

korhatárát (lásd például ezt az ötletet), és azt lehetőleg 16 

évben határozzák meg (lásd ezt az ötletet).  

 

Polgári szerepvállalás 

és konzultációk 

A platformon közzétett hozzájárulások számos javaslatot 

tartalmaztak a polgárok részvételének, illetve az uniós 

döntéshozatalban játszott szerepüknek a megerősítésére.  

Egy sor ötlet és rendezvény foglalkozott az olyan, állandóbb 

mechanizmusok létrehozásának a kérdésével, amelyek – a 

képviseleti demokrácia megerősítése és kiteljesítése 

érdekében – a részvételi demokrácián és a polgárok közötti 

interakción alapulnak, többek között az Európa jövőjéről 

szóló konferencia tapasztalataira építve. A résztvevők 

például azt javasolták, hogy az EU legfontosabb és 

legösszetettebb politikai döntéseinek előkészítése során 

támaszkodjanak szisztematikusabban a polgári 

közgyűlésekre és vitacsoportokra (lásd például ezt az 

ötletet). Más hozzászólók egy olyan online digitális fórum 

lehetőségét vetették fel, ahol az uniós polgárok 

megvitathatnák az uniós jogszabályokat, és ennek során a 

pozitív szavazatok és hozzászólások közösségi médiából 

ismert rendszerét használnák (lásd ezt az ötletet). Az egyik 

ehhez kapcsolódó ötlet szerzője egy polgári lobbiplatform 

létrehozását javasolta, amely módot biztosítana az uniós 

polgárok és a kisebb vállalatok számára ahhoz, hogy az 

uniós döntéshozatali folyamat során kamatoztatni tudják 

szakértelmüket, illetve kifejthessék a jogszabályokkal 

kapcsolatos véleményüket (lásd az ötletet).  

A hozzájárulások között szerepelt egy olyan egyablakos 

online platform létrehozására irányuló javaslat is, amely az 

összes nyilvános véleménynyilvánítást – legyen szó akár 

európai polgári kezdeményezésekről, 

panaszokról vagy petíciókról – az EU 

intézmények részvételi struktúrájában 

központosítaná (lásd az ötletet). 

Egyes hozzászólók javaslatot tettek arra, hogy jöjjön létre a 

„polgárok parlamentje”, a „civil társadalmi szervezetek 

közgyűlése” (lásd ezt az ötletet), illetve egy „alkotmányozó 

gyűlés” (lásd ezt az ötletet), amelyek tanácsokkal 

szolgálnának az Európai Parlament számára. A résztvevők 

megvitatták továbbá azt az ötletet is, hogy a nemzeti szintű 

népszavazások alternatívájaként tartsanak uniós 

népszavazásokat az EU-t érintő intézményi és politikai 

kérdésekről (lásd például ezt az ötletet). 

 

A polgárok képviselete 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
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A polgárok képviseletének tématerületével kapcsolatban a 

platformon többen szorgalmazták egy adott generációt 

középpontba helyező megközelítés alkalmazását. Érkezett 

javaslat egy idősekkel foglalkozó európai biztosi poszt 

létrehozására (lásd ezt az ötletet), illetve arra is, hogy a 

fiatalok kapjanak lehetőséget a rendszeres 

véleménynyilvánításra az Európai Parlamentben (lásd ezt az 

ötletet). Egy ehhez kapcsolódó hozzájárulás szerint pedig 

kvótarendszert kellene bevezetni a 35 évnél fiatalabb 

európai parlamenti képviselők létszámának biztosítására 

(lásd az ötletet). 

Egy további ötlet értelmében az európai parlamenti 

választásokon induló jelöltek listáin biztosítani kellene a 

nemek paritását (lásd az ötletet). 

Egy szélesebb körben támogatott és intenzív vitát kiváltó 

ötlet pedig egy olyan európai állampolgárság bevezetését 

vetette fel, amely nem kapcsolódna valamely uniós tagállam 

állampolgárságához (lásd az ötletet). A hozzászólók 

felvetették azt is, hogy lehetővé kellene tenni a valamely 

tagállamban huzamosan tartózkodó, nem uniós polgárok 

számára, hogy részt vehessenek az uniós választásokon a 

lakóhelyük szerinti országban (lásd ezt az ötletet). 

Egy másik ötlet szerzője arra hívja fel az EU-t, hogy 

szorgalmazza egy ENSZ-parlament létrehozását, amely 

lehetővé tenné a polgárok számára, hogy a globális szintű 

döntésekben közvetlenül, nemzeti kormányaiktól 

függetlenül kinyilváníthassák akaratukat (lásd az ötletet).  

 

 

Média 

Az „Európai demokrácia” téma keretében számos 

hozzájárulás a média területére irányult. Az ötletek ezen 

területét a hozzászólók az „Oktatás, kultúra, ifjúság és 

sport” téma keretében is megvitatták.  

Újra és újra felmerült a páneurópai médiaorgánumok és -

hálózatok kialakításának (lásd például ezt az ötletet), illetve 

egy közös uniós közszolgálati műsorszolgáltató 

létrehozásának (lásd például ezt az ötletet) az ötlete. E 

javaslat célja elsősorban az uniós témákkal kapcsolatos 

ismeretek bővítése lenne a polgárok körében, például 

élőben közvetített viták és események révén, ugyanakkor 

szintén fontos lenne az európai értékekben és kultúrákban 

gyökerező közös uniós szellemiség előmozdítása, például 

az uniós országokról szóló dokumentumfilmekkel. Egyes 

hozzászólók továbbá azt propagálták, hogy legyen egy 

olyan uniós TV- és rádiócsatorna, amely az Unió értékeit 

annak határain túl is közvetíti (lásd például ezt az ötletet). 

Mások azt javasolták, hogy képezzenek ki újságírókat arra, 

hogy az uniós ügyekről tudósítsanak, illetve tegyék 

kötelezővé a közszolgálati műsorszolgáltatók számára, 

hogy a műsoridő bizonyos százalékát uniós ügyeknek 

szenteljék.  

Nyelvhasználat és az 

európai szellem 

előmozdítása 

A platformon megjelenő ötletek egy másik csoportja a 

nyelvhasználattal, valamint a közös európai szellemiséggel 

és identitással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozott. Ez a 

tématerület az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” téma 

keretében is többször megjelent.  

Számos résztvevő vett részt annak az ötletnek a 

megvitatásában, amely egy közös nyelv meghatározását 

szorgalmazta a polgárok közötti jobb kommunikáció és 

megértés érdekében EU-szerte (lásd például ezt az ötletet); 

ide sorolható az a javaslat is, amely szerint az eszperantó 

lehetne ez az egységesen használt nyelv (lásd például ezt az 

ötletet). Mindkét javaslat határozott támogató, illetve 

ellenvéleményeket váltott ki a hozzászólókból. Egyes 

résztvevők a többnyelvűség elvének fokozottabb 

tiszteletben tartására is felszólítottak (lásd például ezt az 

ötletet). 

Emellett – az európai szellemiség előmozdítása érdekében 

– születtek ötletek egy uniós sportcsapat létrehozásáról 

(lásd például ezt az ötletet), arról, hogy május 9. valamennyi 

tagállamban munkaszüneti nap legyen (lásd ezt az ötletet), 

illetve egy uniós útlevél bevezetéséről is (lásd ezt az ötletet). 

 

A demokrácia védelme 

és megerősítése 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
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E tématerületen belül számos ötlet a demokrácia Unión 

belüli védelméhez kapcsolódott, és határozott fellépésre 

szólított fel a demokratikus elveket megsértő kormányokkal 

szemben, különös tekintettel Magyarországra és 

Lengyelországra (lásd például ezt az ötletet). Ezzel a 

kérdéssel bővebben foglalkozunk az „Értékek és jogok, 

jogállamiság, biztonság” téma kapcsán. 

A hozzászólók emellett elismerték, hogy a dezinformáció és 

az álhírek veszélyt jelenthetnek a demokráciákra. 

Határozottabb megközelítést indítványoztak a félrevezető 

információk terjesztése ellen, és például egy tényellenőrző 

mobilalkalmazás kifejlesztését (lásd ezt az ötletet), illetve 

egy független, a médiatartalmak tényellenőrzésével 

foglalkozó uniós intézet létrehozását javasolták (lásd ezt az 

ötletet). 

Számos ötlet és hozzászólás foglalkozott a 

lobbitevékenység szabályozásának fontosságával, és 

szorgalmazta például, hogy dolgozzanak ki egy 

politikusoknak szóló magatartási kódexet, illetve hozzanak 

létre egy független európai szervet a korrupció és a 

lobbicsoportok nem kívánt befolyása elleni küzdelem 

érdekében (lásd például ezt az ötletet). E tekintetben a 

hozzászólók a korrupció elleni küzdelemre irányuló 

általános intézkedések alkalmazását is szükségesnek 

tartanák, például a helyi szintű pályázatok odaítélése során. 

 

  

  

Új hozzájárulások az előző 

időszak során (2021.8.2.–

2021.9.7.) 

2021 augusztusa során nem sok új ötlet érkezett az 

„Európai demokrácia” témán belül, azonban a korábbi 

hónapok során bevezetett témák és altémák közül néhány 

új hozzájárulások révén tovább alakult.  

Az Unió föderalizációjának témája kapcsán például egy 

résztvevő egy európai alkotmánybíróság létrehozását 

javasolja (lásd az ötletet).  

Az európai parlamenti választások vonatkozásában egy 

felhasználó ragaszkodik a transznacionális választói 

névjegyzékek ötletéhez, és javasolja egy új választókörzet 

létrehozását a másik tagállamokban élő európaiak számára 

(lásd az ötletet). Ez lehetővé tenné számukra, hogy olyan 

európai parlamenti képviselőket válasszanak meg, akik 

különösen érzékenyek a határokon átnyúló kérdésekre. 

Egy újonnan érkezett ötlet azt javasolja, hogy az európai 

parlamenti képviselőket a nemzeti törvényhozások 

jelöljék ahelyett, hogy közvetlenül választanák őket (lásd 

az ötletet). 

„A demokrácia védelme és megerősítése” téma 

keretében kibővült a korrupció elleni küzdelem altémája. 

A hozzászólók fokozott átláthatóságot kérnek az uniós 

finanszírozások valamennyi kedvezményezettje 

tekintetében egy egységes adatbázisra vonatkozó ötlet 

formájában, amely egyesíti a jelenlegi sokféle uniós 

jelentéstételi rendszert (lásd az ötletet). Egy résztvevő azt 

javasolja, hogy a fontos hivatalt betöltő európai 

politikusok és közszolgák – például az európai parlamenti 

képviselők, illetve biztosok – számára meg kell tiltani a 

részvények birtoklását (lásd az ötletet). Ez tükrözi a 

platformra korábban beérkezett, a politikai etikai 

kérdéseivel foglalkozó javaslatok tartalmát. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/64583
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
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15. ábra – Gondolattérkép az „Európai demokrácia” témához 
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A platform elindítása óta ez a téma 1280 hozzájárulást 

generált, ezen belül 335 ötlet és 911 hozzászólás érkezett, 

valamint 34 rendezvényt hirdettek meg. A témát érintő 

hozzájárulások három általános tendencia köré 

szerveződtek. Egyfelől vannak azok a beszélgetések, 

amelyek résztvevői több intézkedést szorgalmaztak a 

migráció ellenőrzésére és visszaszorítására, másfelől pedig 

azok a hozzájárulások, amelyek nagyobb szolidaritásra és 

megfelelőbb integrációs eljárásokra szólítottak fel. A köztes 

álláspontot képviselő résztvevői csoport a nemzetközi 

mobilitás előmozdításával ugyan egyetért, de csak a 

gazdaságilag fejlett demokráciák között. Ennek 

megfelelően a következő tématerületeket elemeztük: 

 Az Unión kívülről érkező irreguláris migráció 

jelentette fenyegetés  

 Humanista álláspont a migráció vonatkozásában 

 Jogszerű migráció 

 A migráció kiváltó okainak kezelése 

 Határellenőrzés 

 Integráció  

 Az uniós polgárság megszerzésének megkönnyítése 

és támogatása 

 

Az Unión kívülről 

érkező irreguláris 

migráció jelentette fenyegetés  

A hozzászólók ötleteikben és hozzájárulásaikban 

szókimondóan foglalkoztak a migráció témájával. Az egyik 

felmerülő tématerület ahhoz a benyomáshoz kapcsolódik, 

hogy a harmadik országok felől érkező migránsok 

fenyegetést jelentenek az uniós civilizációra, identitásra, 

9.  Migráció 
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értékekre és kultúrára nézve (lásd például ezt az ötletet). A 

hozzájárulásokban megjelenő vélemények és nézetek 

szerint az Unión kívülről érkező migránsok hozzájárulnak a 

terrorizmushoz, valamint az EU-n belüli zárt közösségek és 

„no-go zónák” kialakulásához (lásd ezt az ötletet). Ezekben 

a hozzájárulásokban az Unión kívülről érkező migrációt 

korlátozó intézkedéseket, szigorúbb hazatelepítési politikát, 

valamint a migránsok mobilitását gátló stratégiákat, például 

szigorúbb határellenőrzéseket szorgalmaznak (lásd például 

ezt az ötletet). 

 

Humanista álláspont a 

migráció 

vonatkozásában 

A fentiekkel ellentétes véleményt képviselő hozzászólók az 

illegális migráció elleni küzdelmet célzó megoldásokra és 

egy olyan uniós bevándorlási politikára szólítanak fel, 

amely egyszerűbb és könnyebben hozzáférhető 

menekültügyi eljárásokat szavatol a származási 

országokban. Emellett legális és biztonságos migrációs 

útvonalakat, valamint az emberkereskedelem elleni kemény 

fellépést szorgalmaznak annak érdekében, hogy elkerülhető 

legyen a menekültek halála az EU határain (lásd például ezt 

az ötletet). Végezetül néhány hozzászóló egy olyan jogi 

keret létrehozását indítványozta, amely megakadályozná 

azt, hogy integrálódott embereket és családokat 

toloncoljanak vissza nem biztonságos származási 

országokba (lásd ezt az ötletet). 

 

 

Jogszerű migráció 

A jogszerű migráció tématerületén a szigorúbb migrációs 

politikát támogató hozzászólók egy szelektív migrációra 

irányuló közös uniós politika mellett foglaltak állást, amely 

kvótákat, valamint szigorúbb kiválasztási, illetve 

befogadási eljárásokat alkalmaz (lásd például ezt az ötletet). 

Néhányan egy pontrendszeren alapuló európai bevándorlási 

rendszert vélnek szükségesnek a migrációs áramlások 

hatékonyabb szabályozásához (lásd ezt az ötletet). 

A migrációra nyitottabb hozzájárulások szerint is egységes 

és hatékonyabb megközelítésre van szükség, ugyanakkor 

annak jobban összhangba kell kerülnie az emberi jogokkal 

és az európai (szociális) értékekkel. Egyes hozzájárulások 

konkrétan egy egységes és hatékony uniós menekültügyi 

eljárás létrehozását kezdeményezték (lásd ezt az ötletet), 

rámutatva arra is, hogy a menedékkérők és migránsok 

egyenlőtlen elosztásának megakadályozása érdekében meg 

kell reformálni a Dublini Egyezményt (lásd például ezt az 

ötletet). A polgárok támogatták továbbá, hogy az EU 

alakítson ki munkaerő-migrációs politikát, illetve a 

harmadik országokból érkező diákokra és képzett 

munkavállalókra vonatkozó uniós munkaerő-felvételi 

stratégiákat. Ezzel kapcsolatban egy polgár kiemelte, hogy 

az EU-nak több hatáskörrel kell rendelkeznie a migrációval 

kapcsolatban annak érdekében, hogy az Unió elveivel és 

értékeivel összhangban tudja biztosítani a migráció 

kezelését (lásd ezt az ötletet). 

A válaszadók egy csoportja a szelektív bevándorlás 

támogatásának ötlete mellett foglalt állást. Ezek a 

résztvevők általában pozitívan viszonyultak a migrációhoz, 

az általa teremtett gazdasági előnyök miatt. Ők konkrét 

országok megcélzását javasolták a tehetségek Európába 

vonzása érdekében (lásd ezt az ötletet), illetve azt, hogy 

lazítsák a gazdaságilag fejlett nyugati és ázsiai demokráciák 

közötti mobilitási kritériumokat, különösen 

szabadkereskedelmi megállapodások keretében (lásd ezt az 

ötletet). 

Egyes hozzájárulások a jelenlegi menekültügyi eljárást 

érintő egyenlőtlenségek kérdésekre is kitértek. Kiemelték 

például azt a tényt, hogy a férfi menedékkérők aránya 

jelentősen magasabb, mint a női menedékkérőké vagy a 

családoké (lásd ezt az ötletet). Mások azokról a 

nehézségekről számoltak be, amelyekkel az LMBTI 

menedékkérők szembesülnek, és fokozottabb védelmet, 

illetve megfelelőbb fordítási szolgáltatásokat 

szorgalmaztak e csoport számára (lásd ezt az ötletet). 

 

A migráció kiváltó 
okainak kezelése 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
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Európa jövőjével kapcsolatban a hozzászólók 

kiemelték, hogy az EU előtt álló migrációs 

problémák kezelése érdekében foglalkozni 

kell annak kiváltó okaival is.  

Az erre vonatkozó javaslatok az egyenlőségen alapuló 

kereskedelmi kapcsolatok létrehozásától, a fejlesztési 

segélyekre vonatkozó tervek bővítésébe való beruházáson 

és a tudományos képzésen át egészen a harmadik világ 

országaiban élők szakmai fejlődésééig terjednek (lásd ezt az 

ötletet).  

Bizonyos hozzájárulásokban azt rótták fel az EU-nak, hogy 

az részt vett a régió destabilizációjában, például az európai 

katonai jelenlét vagy a fejlődő országokba irányuló 

támogatott mezőgazdasági export destabilizáló hatása révén 

(lásd ezt az ötletet).  

Határellenőrzés 

 

A határellenőrzés tématerületén ismét előtérbe került a 

migrációval kapcsolatban tapasztalt két ellentétes álláspont.  

A hozzászólók általánosságban támogatták, hogy 

szervezettebb és összehangoltabb erőfeszítések történjenek 

a határellenőrzés terén, és átfogóbb határellenőrzésre 

szólítottak fel, ideértve egy visszafordítással foglalkozó 

hatóság létrehozását (lásd ezt az ötletet), a Frontex 

fokozottabb támogatását és feladatainak jobb 

meghatározását (lásd ezt az ötletet), valamint a földközi-

tengeri kutatás-mentési erőfeszítésekre vonatkozó, jogilag 

kötelező megközelítés kialakítását (lásd ezt az ötletet).  

Más hozzájárulások több szolidaritásra és az emberi jogok 

tiszteletben tartására szólítottak fel. A megvitatott ötletek 

sorába tartozott például egy szolidaritáson alapuló, 

központosított uniós elosztási rendszer létrehozása, a 

források biztosítása a határokon található 

fogadólétesítmények fejlesztésére (szállás és étkezés), 

illetve egy olyan, uniós forrásokból finanszírozott 

szupranacionális ügynökség létrehozása az európai 

menekülttáborok irányítására, amelyet különböző országok 

közösen irányítanak (lásd például ezt az ötletet).  

 

Integráció  

A „Migráció” témán belül további 

tématerületet képez az integráció kérdése. 

Az ehhez kapcsolódó ötletek szerzői például azt 

szorgalmazták, hogy ellenőrzött módon kövessék nyomon a 

migránsok sorsának alakulását annak érdekében, hogy 

biztosított legyen a teljes körű integrálódásuk az adott uniós 

tagállamban. Az egyik ötlet szerzője nagy lehetőséget látna 

abban, ha a migránsokban és a befogadó közösségek 

tagjaiban a változások előidézőit látnánk, és 

még jobban megerősítenénk őket e 

szerepükben (lásd az ötletet). Az oktatás 

kulcsfontosságú az integráció szempontjából, 

mivel annak során a nyelv és az európai értékek 

központi szerepet játszanak. Ezzel összefüggésben a 

hozzászólók úgy vélték, hogy megfelelően finanszírozott 

programokra van szükség az iskoláskorú migráns 

gyermekek közoktatási rendszerbe integrálásának 

előmozdításához (lásd ezt az ötletet). 

A hozzászólók azon a véleményen voltak, hogy a 

migránsok földrajzi elosztása kulcsfontosságú az integráció 

megvalósulása szempontjából (lásd például ezt az ötletet), 

illetve a zárt közösségek kialakulásának elkerülése 

érdekében (lásd ezt az ötletet). Olyan tájékoztató 

kampányokra és programokra van szükség, amelyekkel a 

rasszizmus elleni küzdelemre lehet érzékenyíteni az uniós 

polgárokat annak érdekében, hogy elmozdulás történjen egy 

valóban befogadó társadalom felé. A rasszizmussal és a 

munkaerőpiaci kirekesztéssel kapcsolatos vélemények 

kapcsán a hozzászólók a jogszerűen tartózkodó harmadik 

országbeli állampolgárokkal szembeni egyenlő és 

méltányos bánásmódra szólítottak fel (lásd ezt az ötletet).  

 

Az uniós polgárság 

megszerzésének 

megkönnyítése és támogatása 

Egyes résztvevők sajnálatosnak tartották, hogy az EU-ban 

állandó lakóhellyel rendelkező személyeket megfosztják 

bizonyos jogaiktól. Megjegyezték, hogy az Unió nem 

biztosít választójogot a hosszú ideje az EU-ban élő, ott 

határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosult személyek 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
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számára, és más olyan előnyt sem kínál, amely vonzóbbá 

tenné e személyek számára azt, hogy uniós 

állampolgárságért folyamodjanak (lásd ezt az ötletet). 

Ezt a kérdést néhány hozzászóló különösen sürgetőnek 

tartotta az olyan egyesült királyságbeli állampolgárok 

esetében, akik a brexitet megelőzően az EU-ban éltek. Az 

egyik, ellentmondásos vitákat kiváltó ötlet szerzője 

gyorsított eljárást vezetne be annak érdekében, hogy jogok 

illessék meg Unió-szerte azokat a brit állampolgárokat, akik 

a brexitet megelőzően az EU-ban éltek (lásd az ötletet). 

 

 

 

 

Új hozzájárulások az előző 

időszak során (2021.8.2.–

2021.9.7.) 

Az előző időszak során érkezett új ötletek általában a 

korábban azonosított témák és altémák körébe tartoznak, 

az ötletek pedig az Európába irányuló migráció azonnali 

leállítását és az irreguláris migráció elleni fellépést 

sürgetik, beleértve kerítések építését az EU kulturális 

értékeinek védelme érdekében (lásd ezt a rendezvényt).  

Az ezekkel szemben álló nézetek a legutóbbi időszak 

során is jelen voltak a platformon a „Humanista 

álláspont a migráció vonatkozásában” téma keretében, 

ezek pedig globálisabb hozzáállást sürgetnek, valamint 

azt, hogy az erőfeszítések a migráció kiváltó okait a 

származási országokban kezeljék. Több hozzászóló kéri 

az uniós migrációs politika holisztikusabbá tételét és a 

migránsokkal kapcsolatos narratíva megváltoztatását, 

különös tekintettel az általuk egészségügyi dolgozóként a 

világjárvány során betöltött szerepre (lásd a rendezvényt).  

A „Jogszerű migráció” témán belül a migrációt illető 

uniós hatáskörök kiterjesztésének altémája kibővült egy 

menekültpolitikával kiegészített közös 

bevándorláspolitika kialakítására irányuló ötlettel. Egy 

hozzászóló azt javasolja, hogy az EU-nak egységes 

menekültügyi területté kell válnia, egységes eljárásokkal 

és központosított kérelmezési eljárással és szervvel, 

megelőzendő az „a la carte menekültkérelmek” jelenségét, 

amelyet a hozzászóló szerint a Dublini Egyezmény 

okozott (lásd az ötletet).  

Az „Irreguláris migráció” téma keretében az egyik ötlet 

szerint védekezőbb hozzáállást kell mutatnia a migráció 

vonatkozásában, és az EU-nak meg kell védenie magát az 

irreguláris migrációnak az EU-val szembeni (politikai) 

fegyverként való használata ellen, utalva arra, hogy 

Belarusz elárasztotta Litvánia határát migránsokkal (lásd 

az ötletet). 

„A migráció kiváltó okainak kezelése” témán belül egy 

új altéma keretében a hozzászólók kérik a fenntartható, 

éghajlatváltozás-biztos mezőgazdaság előmozdításának 

támogatását a harmadik világ országaiban (lásd az ötletet). 

Az éghajlatváltozásra visszavezethető migráció 

megelőzése érdekében a származási országokban 

folytatott éghajlatváltozás elleni küzdelem altémája a 

közelmúltban merült fel (lásd például ezt az ötletet). 

Az „Integráció” témán belül a munkaerőpiaci rasszizmus 

altémája kibővült azon felhívással, hogy a migránsokat 

érő hátrányos megkülönböztetés és társadalmi 

egyenlőtlenségek kérdéseit szisztematikusabban kell 

kezelni, az egyik hozzászóló ötlete pedig hangsúlyozza, 

hogy (népszámlálási) adatokat kell gyűjteni a migránsok 

etnikai hátteréről a szakpolitikai döntéshozatal hatékony 

támogatására (lásd az ötletet).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/84349
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
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16. ábra – Gondolattérkép a „Migráció” témához 
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10. Oktatás, 

kultúra, ifjúság 

és sport 

Az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” témában közzétett 

ötletek – a multitematikus jellegnek megfelelően – számos 

tématerületet ölelnek fel. A platform más részeihez 

hasonlóan az uniós identitás erősítésére irányuló felhívás az 

ebbe a témába tartozó tématerületeken is visszatérő belső 

érzelmi elem, többek között a cseréhez, a kitettséghez és a 

mobilitáshoz kapcsolódó felszólalásokban. Ebben a 

témában összesen 1829 hozzájárulás volt, amelyekből 628 

ötlet, 862 hozzászólás és 340 rendezvényleírás. A 

különböző ötletek a többnyelvű digitális platformon 

ismertetett kategóriák szerint csoportosíthatók: 

 

 A közös uniós identitás erősítése 

 Időtálló oktatás 

 Unión belüli mobilitás 

 Ifjúsági munkanélküliség 

 Európai örökség 
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A közös uniós identitás 

erősítése 

Számos ötlet kapcsolódik több uniós médiaportál (TV, rádió 

és közösségi média) létrehozásához annak érdekében, hogy 

az európai polgárok jobban bekapcsolódjanak az uniós 

ügyekbe és kérdésekbe, és végső célként erősödjön az 

európai identitás és az alapvető értékek (lásd például ezt az 

ötletet). Több résztvevő is felvetette ötletként az európai 

médiaprodukciók terjesztésének elősegítését például egy 

közös uniós médiapiac létrehozása révén (lásd például ezt 

az ötletet). Az egyik ötlet egy kifejezetten a nyelvtanulásra 

szabott uniós médiaplatform létrehozása (lásd az ötletet). 

Az ötletek egyik altémája az oktatáshoz kapcsolódik, 

amelyekben a hozzászólók azt javasolják, hogy minden 

európai középiskolában kötelezően vezessenek be az EU 

történelmével és intézményeivel foglalkozó tantárgyat, 

amely révén felkelthető a fiatalabb generációk érdeklődése 

az EU iránt, illetve elősegíthető, hogy a magukénak érezzék 

az EU-t, és ezáltal erősíthető az uniós identitás 

kialakításának folyamata (lásd például ezt az ötletet). A 

közös uniós identitás megteremtését segítő oktatással 

kapcsolatos egyéb ötletek a különböző tagállamok iskolái 

közötti cserék vagy ikerintézményi kapcsolatok különböző 

formáira vonatkoznak, a tagállamok határain átnyúló 

barátság erősítése érdekében (lásd ezt az ötletet). 

Számos résztvevő szerint egy közös európai nyelv 

alkalmazása elősegítheti az európai integrációt (lásd például 

ezt az ötletet). A vita egyrészt egy ilyen közös európai nyelv 

előnyeiről és hátrányairól szól, másrészt pedig a szóba 

jöhető különböző nyelvekről, köztük az eszperantóról, a 

latinról (lásd például ezt az ötletet) vagy esetleg az angolról 

(lásd például ezt az ötletet). 

A közös uniós identitás megteremtését segítő sport 

altémájának keretében több országra kiterjedő, Európán 

belüli sportesemények szervezéséről van szó, valamint egy 

olyan európai sportcsapat létrehozásáról, amely nemzetközi 

sportversenyeken vehetne részt (lásd például ezt az ötletet). 

További ötlet – amely számos más prioritás keretében is 

előkerül –, hogy május 9. legyen európai munkaszüneti nap, 

az egész kontinensen előmozdítva az európai közösségépítő 

kezdeményezéseket (lásd például ezt az ötletet). 

A másik kiemelt terület a DiscoverEU kezdeményezés. 

Néhány résztvevő azt javasolta, hogy a DiscoverEU 

kezdeményezést minden 18 éves európai fiatalra terjesszék 

ki (lásd például ezt az ötletet). 

 

Időtálló oktatás 

Számos ötletben szerepel az az igény, hogy a 

jelenlegi digitalizált korban gondoljuk újra az oktatást, 

különösen azt követően, hogy a Covid19-világjárvány 

megváltoztatta az iskolákban és az egyetemeken 

alkalmazott tanítási gyakorlatokat. Jónéhány hozzászóló 

szerint az oktatásnak a digitális korban való újragondolása 

előfeltétele Európa jövőbeli globális versenyképességének 

és korszerűsítésének (lásd például ezt az ötletet). Ez az 

igény kapcsolódik ahhoz az elváráshoz, hogy az iskolákban 

és az egyetemeken terjesszék az IKT-t, többek között az 

iskolák hardvervásárlási támogatása révén (lásd például ezt 

az ötletet). 

A humán készségek, és különösen a művészeti 

tevékenységek előmozdítását a válaszadók sok esetben 

rendkívül fontosnak tartják az Unió-beli diákok kritikus 

gondolkodásának fejlesztése és globális értékük 

megerősítése érdekében, különösen fiatal korban (lásd 

például ezt az ötletet). Az inkluzív oktatási módszerek 

bevezetése, és általánosan az oktatás sokszínűségének 

előmozdítása fontos célkitűzésnek tekinthető az oktatás 

jövője szempontjából az EU-ban (lásd ezt az ötletet). 

Az ötletek egyik altémája arra irányul, hogy meg kell 

reformálni az oktatási gyakorlatokat annak érdekében, hogy 

olyan felnőtteket lehessen nevelni, akik aktív uniós 

polgárokká válhatnak. Az EU-val kapcsolatos fent említett 

cserék és oktatás mellett ez az altéma arról szóló ötleteket 

ölel fel, hogy ösztönözni kell-e a fiatal diákok aktív 

társadalmi részvételét az iskolákban (lásd ezt az ötletet) 

vagy szükségesek-e az interkulturális készségek, például 

több idegennyelv-tanulási gyakorlat (lásd ezt az ötletet). 

A hozzászólók egy csoportja felvetette, hogy újra kell 

gondolni a jelenlegi oktatási rendszert annak érdekében, 

hogy felkészítsük fiataljainkat a jövőre. A hozzászólók 

szorgalmazzák egyrészt az éghajlatváltozással kapcsolatos 

oktatást (lásd például ezt az ötletet), másrészt a fiatalok 

STEM-készségeinek (természettudományok, technológia, 

műszaki tudományok és matematika) javítását célzó 

mechanizmusok bevezetését, például a STEM-

alapkészségek uniós szintű programja keretében (lásd 

például ezt az ötletet). Emellett, amint az a digitális átállás 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
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témában is felmerült, a hozzászólók a fiatalok digitális 

jóléttel kapcsolatos képzését is elvárják. 

Az ötletek egy része a szakképzésnek a munka világához 

történő igazítására vonatkozik (lásd például ezt az ötletet), 

illetve a vállalkozói készségek támogatását szorgalmazza az 

oktatásban (lásd például ezt az ötletet).  

 

Unión belüli mobilitás 

Egyes résztvevők azt javasolják, hogy hozzanak létre egy 

uniós vezetésű online portált az Unión belüli felsőoktatásba 

való jelentkezéshez. Ez a portál azt is lehetővé tehetné a 

leendő hallgatók számára, hogy egyidejűleg pályázzanak az 

Európai Unión belüli különböző programokra (lásd például 

ezt az ötletet).  

Egy másik, több hozzászóló által felvetett altéma az 

Erasmus-ösztöndíjaknak az egyetemi hallgatókon kívüli 

fiatalokra – például a középiskolás diákokra, beleértve a 

szakképzésben részt vevőket is – való kiterjesztése. Ez 

lehetőséget adna arra, hogy külföldön éljenek, bevált 

gyakorlatokat cseréljenek, új nyelveket tanuljanak és új 

kultúrákat ismerjenek meg, valamint általánosságban 

kiterjesszék készségeiket azokra, akik nem vettek részt 

felsőoktatásban (lásd például ezt az ötletet).  

Az oktatás tématerületén az egyik legszélesebb körben 

támogatott ötlet a képesítések elismeréséről szóló 

Lisszaboni Egyezmény megerősítése a görögországi 

szakmai és egyetemi mobilitás megkönnyítése érdekében 

(lásd például ezt az ötletet). 

 

Ifjúsági 

munkanélküliség 

Az oktatással, a kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal 

kapcsolatos téma egy másik, széles körben támogatott ötlete 

a „nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem 

részesülő” (NEET) európai fiatalok növekvő arányával 

kapcsolatos. A résztvevők különösen azt emelik ki, hogy a 

NEET-fiatalok a mai európai társadalom egyik 

legkiszolgáltatottabb csoportja, és komoly aggodalmuknak 

adnak hangot azzal kapcsolatban, hogy a NEET-fiatalok 

lesznek a Covid19 gazdasági következményeinek 

következő áldozatai. Ezért a hozzászólók 

elengedhetetlennek tartják, hogy az EU azonnali és konkrét 

lépéseket tegyen nemcsak a NEET-fiatalok problémájának 

kezelésére, hanem annak érdekében is, hogy javuljanak a 

munkafeltételek azokban az ágazatokban, ahol különösen 

sok fiatal dolgozik (lásd például ezt az ötletet). 

 

 

Új hozzájárulások az előző 

időszak során (2021.8.2.–

2021.9.7.) 

2021 augusztusában számos, az „EU-n belüli mobilitás” 

témával kapcsolatos ötlet érkezett be a platformra, 

amelyek megerősítik az Erasmus programra vonatkozó 

korábbi ötleteket. A résztvevők hangsúlyozták, hogy ezt a 

kezdeményezést inkluzívabbá kell tenni az alacsony 

jövedelmű hallgatók számára. Az egyik ötlet szerint 

fokozni kell az Erasmus-ösztöndíjak értékének az egyes 

országok megélhetési költségeihez igazítását (lásd az 

ötletet). Ebben az értelemben egy másik résztvevő azt 

javasolja, hogy a fogadó egyetemre kell bízni az Erasmus-

ösztöndíjak odaítélését, hogy a jelentkezők közvetlenül az 

előnyben részesített egyetemüknél tudjanak jelentkezni 

saját egyetemük helyett (lásd az ötletet). Hangsúlyozva az 

oktatási mobilitási programok fontosságának 

tudatosítását, a hozzászólók javítani akarják a program 

jelenlegi formáját. Ezt azok a különféle rendezvények is 

tanúsítják, amelyeket e témában és a két fentebb kifejtett 

ötlet kapcsán tartottak (lásd ezt a rendezvényt). 

Végül egy, az „Időtálló oktatás” témán belül érkezett és 

a platform felhasználói körében jelentős támogatást 

élvező javaslat egy európai oktatási terv létrehozására 

irányul, nevezetesen „egy európai stratégi[áéra], amely az 

oktatási infrastruktúrára, valamint az oktatás és az egész 

életen át tartó tanulás akadálymentességének, 

konnektivitásának és minőségének javítására irányuló 

közvetlen beruházások támogatására összpontosít” (lásd 

az ötletet).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
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Európai örökség 

E tématerület keretében a hozzászólók az 

európai kultúra és örökség védelmét és 

megünneplését szorgalmazzák, például egy 

kultúráért felelős uniós biztosi poszt létrehozásával (lásd ezt 

az ötletet) bevezetésével, illetve úgy vélik, hogy általában 

többet kellene befektetni a közös uniós kulturális emlékezet 

megőrzésébe. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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17. ábra – Gondolattérkép az „Oktatás, kultúra, ifjúság és sport” témához 
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I. MELLÉKLET: A 

jelenleg leginkább 

támogatott és legtöbb 

hozzászólással 

rendelkező ötletek, 

témák szerint 
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A legtöbb hozzászólással rendelkező és a leginkább 

támogatott ötletek, témák szerint (2021.4.19.–2021.9.7.) 

 

 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással rendelkező 

Éghajlatváltozás és 

környezetvédelem 

Ötlet: Igazságos átmenet (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 315 

Hozzászólások: 10 

Ötlet: Az atomenergia 

előmozdítása azokban az 

esetekben, amikor a megújuló 

energia nem használható fel 

(fordítás) (lásd az ötletet) 

Támogatások: 105 

Hozzászólások: 146 

Ötlet: A fosszilis tüzelőanyagok 

támogatásának teljes 

megszüntetése (fordítás) (lásd az 

ötletet) 

Támogatások: 264 

Hozzászólások: 23 

Ötlet: A természet, a környezet, a 

biológiai sokféleség és az emberek 

fokozott védelme az európai ipari 

szélerőművek fejlesztése során (lásd 

az ötletet) 

Támogatások: 33 

Hozzászólások: 76 

Ötlet: Európai vonatkereső 

alkalmazás (fordítás) (lásd az 

ötletet) 

Támogatások: 157 

Hozzászólások: 36 

Ötlet: A bevándorláspolitikával 

előidézett környezetszennyezés 

csökkentése (lásd az ötletet) 

Támogatások: 7 

Hozzászólások: 64 

Ötlet: Az európai vasúti hálózat 

hozzáférhetőbbé, illetve az EU-n 

belüli egyéb összeköttetések 

felváltására alkalmassá tétele (lásd az 

ötletet) 

Támogatások: 156 

Hozzászólások: 28 

Ötlet: Az atomenergia a zöld 

átállás középpontjában (lásd az 

ötletet) 

Támogatások: 24 

Hozzászólások: 57 

 

Ötlet: Európa újraerdősítése (lásd 

az ötletet) 

Támogatások: 138 

Hozzászólások: 25 

Ötlet: Fogyasszunk kevesebb húst 
(lásd az ötletet) 

Támogatások: 44 

Hozzászólások: 51 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
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 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással rendelkező 

Egészségügy Ötlet: Tudományintenzív, 

egészséges hosszú életet biztosító 

technológiák: fejlesztés és 

hozzáférés (lásd az ötletet)  

Támogatások: 429 

Hozzászólások: 76 

Ötlet: A nyári időszámítás 

megszüntetése: A csillagászatilag 

helyes idő alkalmazása és 

opcionálisan a nyitvatartási idő egy 

órával előbbre hozatala (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 34 

Hozzászólások: 127 

Ötlet: Egyenlő hozzáférés a 

megfizethető és magas színvonalú, 

többek között egészségügyi 

közszolgáltatásokhoz (lásd az 

ötletet)  Támogatások: 300 

Hozzászólások: 9 

Ötlet: Tudományintenzív, 

egészséges hosszú életet biztosító 

technológiák: fejlesztés és 

hozzáférés (lásd az ötletet)  

Támogatások: 429 

Hozzászólások: 76 

Ötlet: A krónikus fáradtság 

szindróma (ME/CFS) kutatása 

(lásd az ötletet) 

 Támogatások: 215 

Hozzászólások: 5 

Ötlet: Középpontban az öregedés 

elleni küzdelemmel és a hosszú 

élettartammal kapcsolatos kutatás 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 139 

Hozzászólások: 31 

Ötlet: Középpontban az öregedés 

elleni küzdelemmel és a hosszú 

élettartammal kapcsolatos kutatás 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 139 

Hozzászólások: 31 

Ötlet: Mondj NEMET a digitális 

(zöld) oltási útlevelekre, 

igazolványokra és esetlegesen 

beültetett csipekre, mert az oltás 

alapján kétféle polgárt teremtenének 

(lásd az ötletet)  

Támogatások: 10 

Hozzászólások: 25 

Ötlet: A Szerződés módosítása az 

EU egészségügyi hatáskörének 

megerősítése érdekében (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 81 

Hozzászólások: 4 

Ötlet: Óraátállítás helyett új 

európai időzónák (fordítás) (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 17 

Hozzászólások: 13 

 

 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással rendelkező 

Erősebb gazdaság, társadalmi 

igazságosság és foglalkoztatás 

Ötlet: A szociális jogok európai 

pillére a szociális piacgazdaságért 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 317 

Hozzászólások: 21 

Ötlet: Feltétel nélküli 

alapjövedelem (fordítás) (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 72 

Hozzászólások: 80 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
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Ötlet: Új uniós gazdasági modell és 

kormányzás (lásd az ötletet)  

Támogatások: 311 

Hozzászólások: 21 

Ötlet: Feltétel nélküli alapjövedelem 

az egész EU-ban, amely mindenki 

számára biztosítja a megélhetést és a 

társadalmi életben való részvétel 

lehetőségét (lásd az ötletet)  

Támogatások: 218 

Hozzászólások: 62 

Ötlet: Megújított európai 

társadalmi szerződés a méltányos 

helyreállítás érdekében (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 299 

Hozzászólások: 20 

Ötlet: Az adóparadicsomok elleni 

küzdelem megkezdése az EU-n 

belül és kívül (lásd az ötletet)  

Támogatások: 229 

Hozzászólások: 49 

Ötlet: Az adóparadicsomok elleni 

küzdelem megkezdése az EU-n 

belül és kívül (lásd az ötletet)  

Támogatások: 229 

Hozzászólások: 49 

Ötlet: Egymillió új európai startup 

2030-ig (lásd az ötletet)  

Támogatások: 210 

Hozzászólások: 47 

 

Ötlet: Feltétel nélküli 

alapjövedelem az egész EU-ban, 

amely mindenki számára biztosítja 

a megélhetést és a társadalmi 

életben való részvétel lehetőségét 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 218 

Hozzászólások: 62 

Ötlet: Angol városok létrehozása 

Európában (lásd az ötletet)   

Támogatások: 2 

Hozzászólások: 34 

 

 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással rendelkező 

Az EU a világban Ötlet: Az európai hadsereg 

létrehozása (lásd az ötletet)  

Támogatások: 396 

Hozzászólások: 200 

Ötlet: Az európai hadsereg 

létrehozása (lásd az ötletet)  

Támogatások: 396 

Hozzászólások: 200 

Ötlet: Az Európai Szakszervezetek 

Szövetsége felhív az uniós 

kereskedelem- és beruházáspolitika 

reformjára és a globális 

multilateralizmus újraindítására (lásd 

az ötletet)  

Támogatások: 312 

Hozzászólások: 8 

Ötlet: Európa egyesítése: Az EU 

további bővítése (lásd az ötletet)  

Támogatások: 167 

Hozzászólások: 44 

Ötlet: Egyhangúság helyett 

abszolút többségen alapuló uniós 

szintű külpolitika (lásd az ötletet)  

Támogatások: 224 

Ötlet: Egyhangúság helyett 

abszolút többségen alapuló uniós 

szintű külpolitika (lásd az ötletet)  

Támogatások: 224 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/77947
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159


 

 
© Kantar Public 2021 76 

 

Hozzászólások: 39 Hozzászólások: 39 

Ötlet: Egységes fellépés: Az EU 

mint globális szereplő (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 213 

Hozzászólások: 16 

Ötlet: A tagállamok fegyveres 

erőinek európai szintű összevonása 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 15 

Hozzászólások: 33 

Ötlet: Stratégiai autonómia (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 191 

Hozzászólások: 27 

Ötlet: Stratégiai autonómia (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 191 

Hozzászólások: 27 

 

 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással rendelkező 

Értékek és jogok, jogállamiság, 

biztonság 

Ötlet: Nemek közötti egyenlőség 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 309 

Hozzászólások: 11 

Ötlet: Közös európai hadsereg 

létrehozása (lásd az ötletet)  

Támogatások: 55 

Hozzászólások: 176 

Ötlet: Az emberi jogi eszközök 

megerősített végrehajthatósága 

(lásd az ötletet)  

Támogatások: 304 

Hozzászólások: 6 

Ötlet: Európai katonaság (fordítás) 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 4 

Hozzászólások: 57 

Ötlet: Az EU a határain belül 

tartassa tiszteletben a 

jogállamiságot (lásd az ötletet)  

Támogatások: 184 

Hozzászólások: 19 

Ötlet: Si vis pacem, para bellum: az 

EU 2022-es védelmi és elrettentési 

célkitűzéseinek meghatározása 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 3 

Hozzászólások: 30 

Ötlet: Alapvető értékeink védelme: 

A demokráciával, a 

jogállamisággal és az alapvető 

jogokkal foglalkozó mechanizmus 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 182 

Hozzászólások: 13 

Ötlet: A keleti kérdés (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 19 

Hozzászólások: 22 

Ötlet: Az eszperantóra vonatkozó 

tárgyilagos, bizonyítékokon 

alapuló tájékoztatásért! Egyenlő 

jogokat az eszperantó nyelv 

beszélőinek! (lásd az ötletet)  

Támogatások: 93 

Hozzászólások: 18 

Ötlet: Az EURATOM-Szerződés 

megszüntetése. Az atomenergia-

ipar védelmi és finanszírozási 

megállapodásának megszüntetése. 

Valódi zöld megállapodás és 

méltányos energetikai átállás (lásd 

az ötletet)  

Támogatások: 32 

Hozzászólások: 22 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
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 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással rendelkező 

Digitális átállás Ötlet: Méltányos digitalizáció (lásd 

az ötletet)  

Támogatások: 337 

Hozzászólások: 28 

Ötlet: EU-CAP = az európai 

polgárok tájékozódási platformja 

(lásd az ötletet)  

Támogatások: 0 

Hozzászólások: 81 

Ötlet: Nyílt forráskódú szoftverek 

és hardverek állami támogatása 

(fordítás) (lásd az ötletet)  

Támogatások: 137 

Hozzászólások: 9 

Ötlet: A kriptovaluták 

megszüntetése (lásd az ötletet)  

Támogatások: 13 

Hozzászólások: 40 

Ötlet: Európai csipgyártás 

(fordítás) (lásd az ötletet)  

Támogatások: 102 

Hozzászólások: 30 

Ötlet: A nyílt forráskódú 

szoftverek karbantartóinak 

egyetemes jövedelme (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 48 

Hozzászólások: 33 

Ötlet: Legyen a Kickstarter 

egyformán elérhető minden uniós 

polgár számára (lásd az ötletet)  

Támogatások: 96 

Hozzászólások: 11 

Ötlet: Európai csipgyártás 

(fordítás) (lásd az ötletet)  

Támogatások: 102 

Hozzászólások: 30 

Ötlet: Általános adatvédelmi 

rendelet: A személyes adatok 

gyűjtésének megtagadása legyen 

legalább olyan egyszerű, mint az 

engedélyezése (lásd az ötletet)  

Támogatások: 86 

Hozzászólások: 5 

Ötlet: Méltányos digitalizáció (lásd 

az ötletet)  

Támogatások: 337 

Hozzászólások: 28 

 

 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással rendelkező 

Európai demokrácia Ötlet: Reformtervezet a 

polgárokon alapuló európai 

demokráciáért (lásd az ötletet)  

Támogatások: 540 

Hozzászólások: 37 

Ötlet: Közös európai nyelvre van 

szükségünk (lásd az ötletet)  

Támogatások: 107 

Hozzászólások: 167 

Ötlet: Együtt erősebbek vagyunk: 

Demokratikus Európai Szövetség 

(lásd az ötletet)  

Támogatások: 488 

Hozzászólások: 133 

Ötlet: Együtt erősebbek vagyunk: 

Demokratikus Európai Szövetség 

(lásd az ötletet)  

Támogatások: 488 

Hozzászólások: 133 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
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Ötlet: Valódi európai parlamenti 

választások: Transznacionális 

uniós szintű választási jegyzékek 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 377 

Hozzászólások: 89 

Ötlet: Az Európai Unió elnökének 

közvetlen megválasztása (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 185 

Hozzászólások: 94 

Ötlet: A társadalmi haladásról 

szóló jegyzőkönyv (lásd az ötletet)  

Támogatások: 326 

Hozzászólások: 14 

Ötlet: Valódi európai parlamenti 

választások: Transznacionális 

uniós szintű választási jegyzékek 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 377 

Hozzászólások: 89 

Ötlet: Jobb döntéshozatal egy 

méltányosabb Európáért (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 321 

Hozzászólások: 14 

Ötlet: Az európai demokrácia egy 

közös nyelvvel kezdődik: 

Eszperantó (fordítás) (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 31 

Hozzászólások: 86 

 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással 

rendelkező 

Migráció Ötlet: A jogok tiszteletben tartásán 

és az egyenlő bánásmódon alapuló 

közös migrációs és menekültügyi 

politika (lásd az ötletet)  

Támogatások: 323 

Hozzászólások: 15 

Ötlet: Ne legyen több bevándorlás 

a nem európai, illetve nem első 

világbeli országokból (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 95 

Hozzászólások: 106 

Ötlet: Ne legyen több bevándorlás a 

nem európai, illetve nem első 

világbeli országokból (lásd az ötletet)  

Támogatások: 95 

Hozzászólások: 106 

Ötlet: A jogosulatlan 

menedékkérők/migránsok 

kiutasítása  (fordítás) (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 33 

Hozzászólások: 69 

Ötlet: Migráció és integráció (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 64 

Hozzászólások: 56 

Ötlet: Migráció és integráció (lásd 

az ötletet)  

Támogatások: 64 

Hozzászólások: 56 

Ötlet: Kiutasítás az EU-ból 

(fordítás) (lásd az ötletet)  

Támogatások: 60 

Hozzászólások: 30 

Ötlet: Uniós jogok biztosítása a 

valamely uniós országban 

lakóhellyel rendelkező briteknek 
(lásd az ötletet)  

Támogatások: 12 

Hozzászólások: 35 

Ötlet: Az Európai Liberális Ifjúsági 

Szervezet (LYMEC) jövőképe a 

politikai prioritásokat illetően – 

Ötlet: Irenäus Eibl-Eibesfeldt a 

21. századi emberkísérletről 

(fordítás) (lásd az ötletet)  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
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Menekültügy és migráció (lásd az 

ötletet)  

Támogatások: 52 

Hozzászólások: 1 

Támogatások: 2 

Hozzászólások: 33 

 

 Leginkább támogatott Legtöbb hozzászólással rendelkező 

Oktatás, kultúra, ifjúság és sport Ötlet: Jobb nyelvtanulásra van 

szükség az EU-ban (lásd az ötletet)   

Támogatások: 322 

Hozzászólások: 77 

Ötlet: Jobb nyelvtanulásra van 

szükség az EU-ban (lásd az ötletet)  

Támogatások: 322 

Hozzászólások: 77 

Ötlet: Ifjúság. Az EU nem 

finanszírozhatja a 

kiszolgáltatottságot (lásd az ötletet)  

Támogatások: 315 

Hozzászólások: 7 

Ötlet: Nyelvoktatás Európában 

(fordítás) (lásd az ötletet)  

Támogatások: 126 

Hozzászólások: 53 

Ötlet: Európában mindenki 

számára legyen valóság az egész 

életen át tartó tanulás és a 

képzéshez való jog (lásd az ötletet)  

Támogatások: 313 

Hozzászólások: 12 

Ötlet: Eszperantó – Nemzetközi 

közvetítőnyelv (lásd az ötletet)  

Támogatások: 67 

Hozzászólások: 48 

Ötlet: Európai közszolgálati 

műsorszolgáltató létrehozása (lásd 

az ötletet)  

Támogatások: 166 

Hozzászólások: 34 

Ötlet: Boldogabb nyelvtanulók, 

sikeresebb nyelvoktatók (fordítás) 

(lásd az ötletet)  

Támogatások: 45 

Hozzászólások: 35 

Ötlet: Nyelvoktatás Európában 

(fordítás) (lásd az ötletet)  

Támogatások: 126 

Hozzászólások: 53 

Ötlet: Európai közszolgálati 

műsorszolgáltató létrehozása (lásd 

az ötletet)  

Támogatások: 166 

Hozzászólások: 34 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
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Az e jelentésben foglalt elemzéshez használt mérőszámok 

egy élő platformról származnak, ahol az adatokat 

folyamatosan frissítik, még a kutatócsoport 

adatelemzésének időszaka alatt is.   

A mennyiségi elemzéshez használt fő mérőszámok a 

következők:  

 A hozzászólók – magánszemélyek vagy 

szervezetek képviselői – által feltöltött ötletekre 

vonatkozó számadatok. A számadatok az összesen 

vagy a különböző témákon belül feltöltött ötletek 

számát jelentik. 

 A támogatásokra vonatkozó számadatok: a 

támogatások hasonlóak a közösségi média 

„lájk/upvote” gombjaihoz. Segítenek jelezni, hogy 

a résztvevők érdeklődnek egy ötlet iránt vagy 

általánosan helyeslik, ugyanakkor nem adnak 

visszajelzést az ötlet ellenzéséről. Ezért a 

támogatások száma önmagában nem mutatja az 

ötlet általános támogatottságát, hanem csupán 

egyike azon számos szempontnak, amelyeket a 

platformon megjelenő hozzájárulások elemzése 

során figyelembe vesznek. A számadatok a 

támogatások számát jelentik – összességében, a 

különböző témákon belül, illetve egy adott 

ötlethez kapcsolódva (az ötleteknek a támogatások 

száma szerinti sorrendbe rendezésére is 

szolgálnak). 

II. MELLÉKLET: 

Módszertan 
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 A résztvevők hozzászólásaira vonatkozó 

számadatok: az elemzés kiterjed a résztvevők által 

egymás ötleteivel kapcsolatban tett hozzászólások 

mennyiségére is, mivel ezek jelzik az ötletek iránti 

aktív elkötelezettség szintjét. Tartalmukat tekintve 

a hozzászólások többféle visszajelzést 

nyújthatnak, a semlegestől az egyetértésig vagy 

határozott ellenzésig. Ezt a minőségi elemzésben 

mutatjuk be (lásd alább). A számadatok a 

hozzászólások számát jelentik – összességében, a 

különböző témákon belül, illetve egy adott 

ötlethez kapcsolódva (az ötleteknek a 

hozzászólások száma szerinti sorrendbe 

rendezésére is szolgálnak).  

 A rendezvényekre vonatkozó számadatok: a 

hozzászólók rendezvényeket szervezhetnek a 

platformon és feltölthetik a rendezvényekről szóló 

jelentéseket. A számadatok az összesen vagy a 

különböző témákon belül feltöltött rendezvények 

számát jelentik. 

 Szociodemográfiai adatok (anonimizált): A 

hozzászólókat a platformon való aktivitás előtt arra 

kérik, hogy adjanak információt a lakóhelyük 

szerinti országról, a végzettségükről, a korukról, a 

nemükről és a foglalkoztatási helyzetükről. Az 

adatokat anonim módon kezelik. Mivel ezeket az 

információkat önkéntesen osztják meg (jelenleg a 

résztvevők mintegy 71%-a nyújt ilyen 

információkat), a résztvevők profiljába való 

betekintés korlátozott. Különösen valószínűtlen, 

hogy a válaszadók információt szolgáltassanak a 

foglalkozásukról, az iskolai végzettségükről és a 

lakóhelyük szerinti országról. Szervezetek 

esetében csak a székhely szerinti ország adható 

meg.  

A jelentésben elsősorban az ötleteken és hozzászólásokon 

alapuló minőségi elemzésre összpontosítottunk, hogy 

áttekintést nyújtsunk a platform tartalmáról. Az előre 

meghatározott témákon belül tématerületeket és egyes 

esetekben altémákat jelöltünk meg. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy kutatócsoport – 

számítógéppel támogatott klaszterező eszköz segítségével – 

minden egyes témán belül elvégezte az összes javasolt ötlet 

manuális szövegszerű elemzését és klaszterezését. Ezt 

követően a kutatócsoport végigolvasta a kiválasztott 

klaszteren belüli ötleteket és hozzászólásokat, hogy 

összefoglalja a közös tématerületeket és esetleges 

altémákat, figyelmet fordítva a változatokra és a 

hozzászólások között jelzett esetleges egyet nem értésekre 

is.  

E minőségi megközelítés végső célja nemcsak az, hogy 

kigyűjtsük azokat a tématerületeket vagy ötleteket, amelyek 

a platformon leginkább felkeltették a figyelmet, hanem az 

is, hogy megállapítsuk, mennyire széles körűek és 

sokszínűek az egy témába tartozó ötletek. Amennyiben a 

platformon benyújtott több ötlet gyakorlatilag ugyanazt az 

ötletet vagy altémát fogalmazza meg, az összefoglalóban 

ezt „ismétlődő” vagy „kiemelkedő” ötlet vagy altéma 

minőségi megjelöléssel jeleztük. 

Az összefoglalók szemléltető ötletekre mutató linkeket is 

tartalmaznak, amelyek egy konkrét javaslatot írnak le, vagy 

jól összefoglalják az adott tématerülethez vagy altémához 

általánosan kapcsolódó érveket.  

A téma tématerületekre és altémákra vagy ötletekre 

bontását a gondolattérkép vizuálisan is bemutatja. 
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