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A VITACSOPORT ÁLTAL ELFOGADOTT (A PLENÁRIS ÜLÉS ELÉ TERJESZTENDŐ) 
AJÁNLÁSOK 
 

1. téma: Munkavállalás Európában  
 

1.1. altéma: Munkaerőpiac 
 

1. Javasoljuk a minimálbér bevezetését annak érdekében, hogy valamennyi 
tagállamban azonos életszínvonalat lehessen biztosítani. Elismerjük az uniós 
irányelvre irányuló javaslatban (COM(2020) 682) az azonos életszínvonal 
érdekében tett erőfeszítéseket. A minimálbérnek minimális nettó jövedelmet 
kell biztosítania egy alapvető célkitűzés elérése érdekében: minden 
rászorulónak jobb anyagi helyzetet kell biztosítani. A minimálbérnek a 
következő szempontokat kell figyelembe vennie:  

● Az EU-nak biztosítania kell a hatékony végrehajtást, mivel jelenleg nem 
minden tagállam alkalmazza megfelelően a munkavállalók védelmét.  

● Különös figyelmet kell fordítani az életszínvonal javulásának nyomon 
követésére. 

● A minimálbérnek figyelembe kell vennie a különböző országok 
vásárlóerejét. Rendszeres felülvizsgálati ciklusra van szükség a változó 
megélhetési költségek alapján történő (pl. infláció miatti) kiigazításhoz. 

 
Ezt azért javasoljuk, mert a minimálbér javítja a társadalmi igazságosságot a 
munkaerőpiacon, és javítja a munkavállalók konkrét életkörülményeit 
valamennyi tagállamban. Ez különösen fontos a gyorsan változó 
munkakörnyezetben, amelynek oka többek között a digitalizáció. 
  

 
2. Ezzel kapcsolatban már elfogadtak egy uniós rendeletet (a 2003/88/EK 

munkaidő-irányelv). Ez azonban nem elegendő a munka és a magánélet 
közötti egészséges egyensúly biztosítására. Első lépésként javasoljuk a 
meglévő keret felülvizsgálatát annak megállapítására, hogy az megfelel-e a 
jelenlegi körülményeknek. Másodszor, az EU-nak szigorúbb nyomonkövetési 
mechanizmust kell létrehoznia annak érdekében, hogy valamennyi 
tagállamban biztosítsa a végrehajtást. Különös figyelmet kell fordítani azokra 
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a különböző ágazatokra, amelyek mind pszichológiai, mind fizikai szempontból 
eltérő szintű stresszel és teherrel járnak. Ugyanakkor más ágazatok nagyobb 
rugalmasságra számítanak alkalmazottaik részéről abban a tekintetben, hogy 
alkalmazkodjanak a sajátos vállalati igényekhez. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a munka és a magánélet közötti egyensúly javítása 
fontos szerepet játszik a szorosabb társadalmi kohézió megteremtésében, és 
hozzájárul a munkavállalók közötti egyenlő versenyfeltételekhez. Emellett 
pozitívan befolyásolja a munkavállalók egyéni jóllétét is. 
 
 
1.2. altéma: Ifjúság és foglalkoztatás 
 

3. Javasoljuk, hogy a nemzeti tartalom elfogadásával harmonizálják az EU-n 
belüli különböző oktatási programok szintjét. Ennek megfelelően javasoljuk, 
hogy a szakmai képesítéseket valamennyi uniós tagállamban érvényesítsék és 
kölcsönösen ismerjék el. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert meg akarjuk könnyíteni az európai munkavállalói 
mobilitást és csökkenteni akarjuk az adminisztratív terheket. 
  

 
4. Javasoljuk, hogy a középiskolások (12 éves kortól) betekintést nyerhessenek 

jövőbeli munkaerőpiacukba, lehetőséget adva számukra, hogy több magas 
színvonalú megfigyelő látogatást tehessenek profitorientált és nonprofit 
szervezeteknél. Javasoljuk a vállalatok arra való ösztönzését, hogy a 
megfigyelő diákok számára nyújtsanak támogatásokat. A távoli területeken, 
ahol kevesebb a lehetőség, a helyi iskoláknak, önkormányzatoknak, 
szervezeteknek és vállalatoknak szorosan együtt kell működniük annak 
érdekében, hogy az e területeken végzett megfigyelő látogatások is 
eredményesek legyenek.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert szeretnénk, ha a fiatalok betekintést nyernének a 
különböző munkaerő-piaci lehetőségekbe, hogy jobb döntéseket hozhassanak 
tanulmányaik és szakmai jövőjük tekintetében, és megértsék a megfelelő 
tanulmányok fontosságát. Ez egyúttal felelősségvállalásra és a munkaerőpiac 
tiszteletben tartására is tanítja őket. Ezenkívül segíteni fogja a fiatalokat a 
munkaerő-piaci integrációban. Ez mindkét fél számára előnyös. 
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5. Javasoljuk, hogy a humán készségeket az iskolai tantervek valamennyi 
kurzusába építsék be. Humán készségek alatt az alábbiakat értjük: egymás 
meghallgatása, a párbeszéd, az ellenálló képesség, a megértés, a mások 
tisztelete és megbecsülése, a kritikus gondolkodás, az önálló tanulás, a 
folyamatos kíváncsiság és az eredményorientáltság ösztönzése. A tanárokat a 
szociális munkásokkal és/vagy pszichológusokkal szoros együttműködésben ki 
kell képezni e készségek átadására. A végrehajtásra vonatkozó egyéb 
javaslatok: diákcsereprogramok szervezése iskolák között, sport- és kulturális 
eseményeken való részvétel szervezése iskolák között stb. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a humán készségek olyan alapvető készségek, amelyek 
a digitális korban elvesznek, és elengedhetetlenül szükségesek a fiatalok 
életében. Ezért hangsúlyozzuk, hogy ezeket a készségeket be kell építeni a 
tantervbe, hogy elősegítsük a fiatalok ellenálló képességének kifejlesztését, és 
segítsük őket abban, hogy elkerülhessék és leküzdhessék azokat a mentális 
problémákat, amelyekkel jövőbeli életük során szembesülhetnek. A szociális 
készségek erősítik az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal segítik az 
embereket abban, hogy megtalálják helyüket a társadalomban.  
  

 
6. Javasoljuk, hogy súlyos válság (pl. egészségügyi válság, háború stb.) esetén a 

részletes forgatókönyveket tartalmazó, jól előkészített terveket rugalmas 
módon alkalmazzák, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a fiatalok 
tanulmányaira, szakképzésére, mentális jóllétére stb. gyakorolt hatást. Hatás 
alatt a következőket értjük: magasabb tanulmányi vagy képzési költségek, a 
tanulmányok kötelező meghosszabbítása, el nem végezhető szakmai 
gyakorlatok, a mentális egészségügyi problémák növekedése. A 
forgatókönyveket a fiatalokra és a munkaerőpiacra való belépésükre 
gyakorolt hatás minimalizálása érdekében kell bevezetni. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a fiatalok helyzete válság idején nagyon sérülékeny.  
 

1.3. altéma: Digitalizáció a munkahelyen 
 

7. Javasoljuk, hogy az EU vezessen be az úgynevezett „intelligens munkavégzést” 
[= online és távmunka, pl. home office vagy más helyről online kapcsolattal 
történő munkavégzés] szabályozó jogszabályokat, vagy erősítse meg a 
meglévőket. Javasoljuk továbbá, hogy az EU olyan jogszabályokat alkosson, 
amelyek társadalmi felelősségvállalásra, és arra ösztönzik a vállalatokat, hogy 
az EU-n belül tartsák meg a magas színvonalú „intelligens” munkahelyeket. Az 
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ösztönzők lehetnek pénzügyi jellegűek és/vagy a vállalatok jó hírnevével 
kapcsolatosak, és figyelembe kell venniük a meglévő, nemzetközileg elismert 
környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumokat. Ennek érdekében az 
EU-nak az összes érdekelt fél szakértőiből álló munkacsoportot kell létrehoznia 
az ilyen jogszabályok feltárása és megerősítése céljából. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert elő kell mozdítanunk a magas színvonalú „intelligens” 
álláshelyeket, és el kell kerülnünk, hogy azok alacsonyabb költségű, nem uniós 
országokba kerüljenek át. A Covid19-világjárvány és a globális gazdasági 
tendenciák még sürgetőbbé teszik a munkahelyek védelmét az EU-ban és az 
„intelligens munkavégzés” szabályozását. 
  

 
8. Javasoljuk, hogy az EU minden uniós polgár számára garantálja a digitális 

képzéshez való jogot. Különösen a fiatalok digitális készségeit lehetne 
fejleszteni egy olyan uniós iskolai bizonyítvány bevezetésével, amely 
felkészítené őket a jövőbeli munkaerőpiacra. Uniós szintű speciális képzést is 
ajánlunk a munkavállalók átképzésére és továbbképzésére annak érdekében, 
hogy versenyképesek maradjanak a munkaerőpiacon. Végezetül javasoljuk, 
hogy az EU hívja fel jobban a figyelmet azokra a meglévő digitális 
platformokra, amelyek összekapcsolják az embereket a munkáltatókkal, és 
segítik őket abban, hogy munkát találjanak az EU-ban, például az EURES-re. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a tanúsított digitális készségek alapvető fontosságúak 
a munkaerőpiacra való belépéshez, a munkavállalók számára pedig az 
átképzéshez és a versenyképesség megőrzéséhez.  
 

2. téma: Gazdaság a jövő számára 

 

2.1. altéma: Innováció és európai versenyképesség 
 

9. Javasoljuk, hogy az EU teremtsen lehetőségeket a különböző szervezetek 
(egyetemek, vállalatok, kutatóintézetek stb.) számára, hogy beruházzanak a 
következők fejlesztését célzó kutatásba és innovációba:  

● új anyagok, amelyek a jelenleg használt anyagoknál fenntarthatóbb és 
biológiai sokféleséggel rendelkező alternatívákként szolgálnak, 

● a meglévő anyagok innovatív felhasználása (amely az újrafeldolgozáson 
és a legkiseb környezeti lábnyommal rendelkező legkorszerűbb 
technikákon is alapul).  



 

1. vitacsoport, 3. ülésszak - 6 

Az 1. európai polgári vitacsoport ülése: „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 

Javasoljuk, hogy ez az EU folyamatos, hosszú távú (legalább 2050-ig tartó) 
kötelezettségvállalása legyen.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón élünk. 
Ha biztosítani akarjuk a jövőnket, meg kell védenünk az éghajlatot, és 
bolygóbarát alternatívákat kell keresnünk. Azt is szeretnénk, hogy az EU vezető 
szerepet töltsön be ezen a területen, és erős versenyelőnnyel rendelkezzen a 
nemzetközi színtéren. Az ajánlás célja olyan innovatív eredmények elérése, 
amelyek széles körben alkalmazhatók és végrehajthatók különböző területeken 
és országokban. Emellett kedvező hatást gyakorolna a gazdaságra és a 
munkaerőpiacra azáltal, hogy új munkalehetőségeket teremt a fenntartható 
innováció területén. Hozzájárulhat a társadalmi igazságtalanságok elleni 
küzdelemhez azáltal, hogy a jelenlegi, kizsákmányoló termelési eszközöket új, 
etikusabb eszközökkel váltaná fel. 
 
 

10. Javasoljuk, hogy az EU tegyen hosszú távú, folyamatos kötelezettségvállalást 
a fenntartható forrásból származó energia részarányának jelentős növelésére, 
a legkisebb környezeti lábnyommal rendelkező megújuló energiaforrások 
széles skálájának felhasználásával (a holisztikus életciklus-értékelés alapján). 
Emellett az EU-nak be kell ruháznia az elektromos infrastruktúra és az 
elektromos hálózat minőségének javításába és fenntartásába. Javasoljuk 
továbbá, hogy az energiához való hozzáférést és az energia megfizethetőségét 
ismerjék el a polgárok alapvető jogaként.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert: 

● az energiaforrások diverzifikálása (ideértve a napenergiát, a szélenergiát, 
a hidrogént, a tengervizet vagy bármely jövőbeli fenntartható módszert) 
energiafüggetlenebbé tenné az EU-t, 

● ez csökkentené az uniós polgárok villamosenergia-költségeit,  
● munkahelyeket teremtene és átalakítaná az energiapiacot (különösen 

azokban a régiókban, amelyek eddig a fosszilis tüzelőanyagoktól függtek), 
● ösztönözheti az energiabeszerzés innovatív technikáinak tudományos 

fejlesztését, 
● az elektromos infrastruktúra és az elektromos hálózat minősége 

ugyanolyan fontos, mint az energiaforrások, mivel lehetővé teszik az 
energia zökkenőmentes, hatékony és megfizethető elosztását és 
szállítását.  
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11. Javasoljuk, hogy az EU aktívan mozdítsa elő a környezetbarátabb termelési 
folyamatokat azáltal, hogy támogatja vagy más módon jutalmazza azokat a 
vállalatokat, amelyek termelésük környezeti költségeinek csökkentésébe 
fektetnek be. Ezen túlmenően erőfeszítéseket kell tenni az elhagyott ipari 
létesítmények rekultivációja és a meglévő létesítmények körüli védett 
zöldövezetek létrehozása érdekében. A vállalatokat kötelezni kell arra, hogy 
ezeket az erőfeszítéseket – legalább részben – saját zsebükből finanszírozzák.   
 
Ezt azért javasoljuk, mert a termelési folyamatok az ellátási lánc fontos elemei. 
Környezetkímélőbbé tételük nagymértékben csökkentheti az éghajlatra 
gyakorolt hatást. Úgy véljük, hogy a vállalatokat és az iparágakat felelősségre kell 
vonni termékeik előállításának módjáért (beleértve a rekultivációt és a 
környezetvédelmi intézkedéseket). A termelési folyamatok környezetbarátabbá 
tétele ezenfelül felkészíti a vállalatokat a jövőre, és ellenállóbbá teszi őket (ami 
védi a munkahelyeket).  
2.2. altéma: Fenntartható gazdaság / 2.3. altéma: Adózás 
 

12. Javasoljuk a műanyag konténerek elhagyását és az újrafelhasználható 
konténerek általánossá tételét. Ösztönzőket kell biztosítani a fogyasztók és a 
vállalkozások számára, hogy a fogyasztók számára ne legyen drágább az 
ömlesztett áruk vásárlása („en vrac” franciául vagy „sfuso” olaszul), mint a 
csomagolt áruké. Az ehhez az átálláshoz hozzájáruló vállalatoknak 
adókedvezményeket kell kapniuk, és azoknak, amelyek nem, több adót kell 
fizetniük. A nem újrafeldolgozható termékeknek újrahasznosíthatónak 
és/vagy biológiailag lebomlónak kell lenniük. Létre kell hozni egy mindent 
nyomon követő köz- vagy felügyeleti intézményt, amely meghatározza és 
mindenkivel megosztja a szabályokat. Ajánlatos ezekről az intézkedésekről a 
vállalatokat és a fogyasztókat egyaránt tájékoztatni – a közösségi médián 
keresztül is – annak érdekében, hogy hosszú távon megváltoztassák 
szokásaikat. A vállalatokat ösztönözni és segíteni kell abban, hogy az általuk 
termelt hulladékok tekintetében megtalálják a legjobb megoldásokat (például 
építőipari vállalatok).   
 
Ezt azért javasoljuk, mert mindannyiunknak felelősséget kell vállalnunk 
tevékenységeinkért. Ezért újra kell gondolnunk az összes termelési folyamatot. 
Az újrafeldolgozáshoz sok erőforrásra van szükség (víz, energia), ezért ez nem 
lehet az egyetlen megoldás. Ezért javasoljuk az ömlesztett áruk forgalmazását. 
Az újrafeldolgozást csak könnyen újrafeldolgozható anyagok esetében szabad 
alkalmazni. A finn példa alapján tisztában vagyunk azzal, hogy a termékek 
jelentős részét újra lehet hasznosítani.   
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13. Azt javasoljuk, hogy Európában ugyanazok a költségvetési szabályok legyenek 

érvényben, és Unió-szerte harmonizálják a költségvetési politikát. Az 
adóharmonizációnak mozgásteret kell hagynia az egyes tagállamok számára, 
hogy saját adószabályokat határozzanak meg, de továbbra is meg kell 
akadályoznia az adócsalást. Ez véget vet a káros adózási gyakorlatoknak és az 
adóversenynek. Az adókat a kereskedelmi ügyletek végrehajtásának helye 
szerint kell kivetni. Ha egy vállalat egy adott országban értékesít, akkor ebben 
az országban kell adót fizetnie. Ezen új szabályok célja a delokalizáció 
megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a tranzakciókra és a termelésre 
az európai országok között kerüljön sor.   
 
Ezt az európai munkahelyek és gazdasági tevékenységek védelme és fejlesztése, 
és a tagállamok közötti egyenlőség érdekében javasoljuk. Ez az adórendszer 
egységes értelmezését fogja eredményezni Európán belül. Célja, hogy véget 
vessen azon óriásvállalatok abszurd monopolhelyzetének, amelyek a kisebb 
vállalatokhoz képest nem fizetnek elegendő adót. Ezenkívül a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének helyén biztosít bevételt. 
 

14. Javasoljuk az összes elektronikus eszköz tervezett elavulására vonatkozó 
rendszer eltörlését. A változásnak egyéni és kereskedelmi szinten egyaránt 
meg kell történnie, hogy garantálni tudjuk az eszközök hosszú távú birtoklását, 
javítását és frissítését. Javasoljuk a felújított eszközök népszerűsítését. 
Rendelet útján a vállalatok számára kötelezővé kellene tenni a javításhoz való 
jog biztosítását, beleértve a frissítéseket és a szoftverfrissítéseket is, valamint 
az összes eszköz hosszú távú újrahasznosítását. Ajánlott továbbá, hogy minden 
vállalat használjon szabványos csatlakozókat. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a modern világban a termékek általában 2 évig 
használhatók, ezért azt szeretnénk, hogy a termékek élettartama jóval hosszabb, 
körülbelül 10 év legyen. Ez a javaslat pozitív hatással lesz az éghajlatváltozásra 
és az ökológiára. Emellett csökkenteni fogja a fogyasztók költségeit és a 
fogyasztóközpontúságot.  
  

 
15. Javasoljuk, hogy az oktatás révén mindenkit segítsünk abban, hogy 

megismerje környezetünket és annak az egyének egészségével való 
kapcsolatát. Az oktatási tanfolyamok segítenek abban, hogy mindenki meg 
tudja határozni arra vonatkozó személyes stratégiáját, hogy ezeket a témákat 
miként építse be az életébe. Ennek az oktatásnak az iskolában kell kezdődnie, 
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és olyan tantárgyakat kell beépíteni a tanrendbe, amelyek az összes ökológiai 
kérdéssel foglalkoznak. Az ismeretszerzést a tanulmányok befejeztével is, 
egész életünk során folytatni kell (például a munkahelyen). Ez hozzájárul a 
hulladék csökkentéséhez, valamint a környezet és az emberi egészség 
védelméhez. Ez az oktatás elő fogja mozdítani a helyi termelőktől beszerzett, 
egészséges és nem feldolgozott termékek helyi fogyasztását. Azoknak, akik 
nem tesznek lépéseket a hulladék mennyiségének csökkentése érdekében, az 
ilyen kérdésekkel foglalkozó ingyenes tanfolyamon kell részt venniük. Annak 
érdekében, hogy ez az életmódváltás valóban bekövetkezzen, az áraknak 
méltányosaknak kell lenniük a termelők és a fogyasztók számára. 
Következésképpen javasoljuk, hogy a kis, helyi és környezetbarát termelők 
részesüljenek adómentességben. 
 
Ezt azért ajánljuk, mert úgy véljük, hogy sokan még nem érzik aggályosnak 
ezeket a kérdéseket. Ezért van szükség az erre vonatkozó oktatásra mindenki 
számára. Ezenkívül a helyi és egészséges termékek sokak számára általában 
megfizethetetlenek. Biztosítanunk kell, hogy a helyben előállított termékek 
mindenki számára szélesebb körben hozzáférhetők legyenek.  
 

 

2.4. altéma: Mezőgazdaság / 2.5. altéma: Digitális infrastruktúra  
 

16. Javasoljuk egy közös, könnyen érthető európai címkézési rendszer bevezetését 
a fogyasztási és táplálkozási termékek esetében (az allergénekkel, a származási 
országgal stb. kapcsolatos tájékoztatás), a folyamatban lévő jóváhagyási 
eljárások átláthatóságának biztosítását, a termékinformációk digitalizálását 
egy szabványosított európai alkalmazás révén, amely felhasználóbarátabb 
hozzáférést tenne lehetővé, és további információkkal szolgálna a termékekről 
és a termelési láncról. Úgy véljük továbbá, hogy szükség van egy valóban 
független szervre, amely Unió-szerte szabályozza az élelmiszerszabványokat, 
és amely jogalkotási hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy szankciókat 
alkalmazhasson. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert az uniós polgároknak ugyanolyan minőségű élelmiszert 
kellene biztosítani. Az élelmiszeripari termékek integritása elengedhetetlen a 
polgárok biztonságának garantálásához. Ezen ajánlások célja az élelmiszer-
termelés jóváhagyásának, nyomon követésének és átláthatóságának 
összehangolt módon történő javítása. 
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17. Javasoljuk, hogy az infrastruktúra legyen állami eszköz a távközlési és internet-
szolgáltatási monopóliumok kialakulásának megelőzése érdekében. Az 
internet-hozzáférést jognak kell tekinteni, és kiemeltként kell kezelni a „fehér 
zónák / holt zónák” (internet-hozzáféréssel nem rendelkező területek) 
internetkapcsolattal való ellátását. A gyermekek és a családok prioritást 
élveznek az internethez és a hardverekhez való hozzáférés terén, különösen az 
oktatás tekintetében, és főként világjárvány idején. Olyan kezdeményezésre 
van szükség, amely támogatja a távmunkát, például a megbízható, gyors 
internetkapcsolathoz és digitális képzéshez hozzáféréssel rendelkező 
irodahelyiségeket. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert gondoskodnunk kell arról, hogy a digitalizáció 
méltányos módon történjen. Az internethez való hozzáférés alapvető 
fontosságú a demokrácia szempontjából, és minden európai polgárt megillető 
jog. 
 
 

18. Javasoljuk a helyi rovarok tiszteletben tartását és az invazív fajokkal szembeni 
védelmét. Javasoljuk továbbá, hogy ösztönözzék és támogassák az új építési 
fejlesztéseket, hogy kötelező zöldterületek álljanak rendelkezésre. Kérjük a 
biológiai sokféleség kötelező tantárgyként történő bevezetését az iskolákban 
tantervi tevékenységek, például gyakorlati tevékenységek révén. Fontos 
felhívni a figyelmet a biológiai sokféleségre médiakampányok és ösztönző 
„versenyek” (helyi közösségi szintű versenyek) révén EU-szerte. Javasoljuk, 
hogy az őshonos fák újraerdősítésére és a helyi növényvilágra vonatkozóan 
határozzanak meg kötelező nemzeti célértékeket az uniós tagállamokban. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a biológiai sokféleség kulcsfontosságú a környezet, az 
életminőség és az éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából. 

3. téma: Igazságos társadalom 
 

3.1. altéma: Szociális biztonság 
 

19. Javasoljuk a szociálpolitikák és a jogegyenlőség – többek között az egészséghez 
való jog – EU-szerte történő harmonizálását, amelyek figyelembe veszik az 
elfogadott rendeleteket és az egész területen érvényes 
minimumkövetelményeket.   
 
Ezt azért javasoljuk, mert nagy különbségek vannak a tagállamok között a 
szociálpolitikák terén, amelyeket csökkenteni kell annak érdekében, hogy 
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minden polgár tisztességes életszínvonalon élhessen, és hogy a különböző 
okokból (egészség, életkor, szexuális irányultság stb.) kiszolgáltatott helyzetben 
lévő személyek számára szükséges ellátást és támogatást biztosíthassuk. 
 
 

20. Javasoljuk a szociális és egészségügyi kutatás előmozdítását az EU-ban, a 
közérdekűnek tekintett és a tagállamok által elfogadott prioritási irányvonalak 
mentén, valamint a megfelelő finanszírozás biztosítását. Meg kell erősítenünk 
a szakterületek, országok, tanulmányi központok (egyetemek stb.) közötti 
együttműködést.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert számos területen kell továbbfejlesztenünk és 
elmélyítenünk tudásunkat. A világjárvány tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
kutatás elengedhetetlen az élet javításához, amelyhez alapvető fontosságú a 
köz- és a magánszféra, valamint a kormányok közötti együttműködés, és ehhez 
pénzügyi támogatásra van szükség.  
  

 
21. Javasoljuk, hogy az EU rendelkezzen nagyobb hatáskörökkel a szociálpolitikák 

terén, hogy átfogó elemzés alapján harmonizálja és megállapítsa a 
minimumszabályokat és a nyugdíjjuttatásokat az egész EU-ban. A 
nyugdíjminimumnak meg kell haladnia az adott ország szegénységi küszöbét. 
Az eltérő nyugdíjkorhatárokat a szakmák kategorizálása alapján kell 
megállapítani, és lehetővé kell tenni, hogy a mentálisan és fizikailag 
megterhelő szakmák esetében korábban is nyugdíjba lehessen vonulni. 
Ugyanakkor garantálni kell a munkához való jogot azon idősek számára, akik 
továbbra is önkéntes alapon kívánnak dolgozni.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a várható élettartam növekszik, és csökken a 
születések száma. Az európai népesség elöregedik, ezért további intézkedéseket 
kell tennünk az idősek marginalizálódásának elkerülése és tisztességes 
életszínvonaluk biztosítása érdekében.  

22. Olyan közösen elfogadott intézkedéseket ajánlunk, amelyek ösztönzik a 
születési arány növelését, valamint biztosítják a megfelelő gyermekgondozást. 
Ezen intézkedések közé tartozik többek között a megfizethető és hozzáférhető 
gyermekgondozás (munkahelyen és éjszaka, a gyermekfelszerelések 
hozzáadottérték-adójának csökkentése), lakhatás, stabil munkahely, az 
anyaság támogatása, a fiatalok és a szülők számára egyedi támogatás és 
munkahelyvédelem, valamint az anyák és apák szükséges ismeretekhez való 
hozzáférésének támogatása a munkába való visszatéréskor.  
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Ezt azért javasoljuk, mert az EU-ban nagyon alacsony a születések száma, ami 
még inkább hozzájárul az európai népesség elöregedéséhez, és amellyel 
kapcsolatban azonnali intézkedéseket kell hozni. A javasolt intézkedéscsomag 
célja a gyermekek gondozásához szükséges stabilitás biztosítása a fiatal családok 
számára.  
  

 
23. Javasoljuk az idősek szociális és egészségügyi ellátásának biztosítását az 

otthonukban és az ápolási intézményekben egyaránt. Emellett több 
támogatásra van szükség az időseket gondozó személyek (rokonok) számára.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a várható élettartam növekszik, csökken a születések 
száma, és az európai népesség elöregedik, ezért további intézkedéseket kell 
tennünk az idősek marginalizálódásának elkerülése és tisztességes 
életszínvonaluk biztosítása érdekében. 
 
 

24. Javasoljuk, hogy az EU konkrét szabályok és rendeletek alapján támogassa a 
palliatív ellátást és a kegyes halált (eutanázia). 
 
Ezt azért javasoljuk, mert csökkentené a betegek és a családok fájdalmát, és 
biztosítaná a méltóságteljes halált. 
 
 
3.2. altéma: Egyenlő jogok  
 

25. Azt javasoljuk az EU-nak, hogy támogassa a polgárok számára a tisztességes 
szociális lakhatáshoz való célzott hozzáférést, sajátos igényeiknek 
megfelelően. A pénzügyi erőfeszítéseket meg kell osztani a 
magánfinanszírozók, a bérbeadók, a lakhatást elősegítő programok 
kedvezményezettjei, a tagállamok központi és helyi szintű kormányai és az 
Európai Unió között. A cél a meglévő szociális lakásállomány 
építésének/javításának megkönnyítése, többek között szövetkezetek, bérlés 
és vásárlás révén. A támogatást egyértelmű kritériumok alapján kell nyújtani 
(pl. támogatható területek maximális mérete/támogatható személyek 
maximális száma, a kedvezményezettek jövedelme stb.). 
 

Ezt azért javasoljuk, mert a lakhatáshoz való jobb hozzáférés biztosítaná, hogy 
az uniós polgárok kézzelfogható, egyenlő jogokat élvezzenek. Ez segítene 
enyhíteni a társadalmi feszültségeket. Bár az EU-t elsősorban a támogatási 
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mechanizmus felügyeletére kérik fel, a nemzeti hatóságoknak és helyi 
önkormányzatoknak aktívabban kell megoldaniuk a lakhatási problémákat. 
 
 

26. Javasoljuk, hogy az EU javítsa a gyermekes családok támogatására vonatkozó 
intézkedések szabályozását és egységes végrehajtását valamennyi 
tagállamban. Ezen intézkedések az alábbiakat foglalják magukban: a szülői 
szabadság, a szülési és a gyermekgondozási támogatások időtartamának 
növelése.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert úgy véljük, hogy az intézkedések enyhítenék az EU 
előtt álló demográfiai problémát. Emellett javítanák a nemek közötti 
egyenlőséget a szülők között. 
  

 
27. Javasoljuk, hogy az EU tegyen lépéseket annak garantálása érdekében, hogy 

minden család azonos családjogokat élvezzen valamennyi tagállamban. E 
jogok közé tartozik a házassághoz és az örökbefogadáshoz való jog. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert úgy véljük, hogy minden uniós polgárnak egyenlő 
jogokat kell élveznie, ideértve a családjogokat is. A család a társadalom 
rendjének alapvető eleme. A boldog család hozzájárul az egészséges 
társadalomhoz. Az ajánlás célja annak biztosítása, hogy nemtől, kortól, etnikai 
hovatartozástól vagy fizikai egészségi állapottól függetlenül minden polgárnak 
biztosítsák a családjogokat. 
 
 
3.3. altéma: Méltányosság / 3.4. altéma: Sporthoz való hozzáférés 
 

28. Javasoljuk, hogy a 2020–2025-ös időszakra szóló uniós nemi esélyegyenlőségi 
stratégiát kezeljék kiemeltként, és ösztönözzék, mivel ez egy olyan sürgős ügy, 
amellyel a tagállamoknak ténylegesen foglalkozniuk kell. Az EU-nak a) 
mutatókat kell meghatároznia (attitűdök, bérkülönbségek, foglalkoztatás, 
vezetés stb.), évente nyomon kell követnie a stratégiát, és átláthatóvá kell 
tennie az elért eredményeket; valamint b) ombudsmant kell kineveznie, hogy 
közvetlenül a polgároktól kaphasson visszajelzést. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert úgy véljük, hogy a nemek közötti egyenlőség helyzete 
távol áll attól, amit az EU-ban látni szeretnénk. A nemek közötti egyenlőségnek 
és a polgári jogoknak európai szinten harmonizáltnak kell lenniük annak 
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érdekében, hogy azokat minden országban el lehessen érni, és ne csak azokban, 
ahol erősebb kompromisszum született a témával kapcsolatban. Nagyra kell 
értékelnünk a nők jelenlétét és hozzájárulását a vezetői pozíciókban és 
bármilyen szakmában, hogy az EU sokszínű legyen, és kielégítő munkahelyeket 
biztosítson. A nők sok szituációban hátrányos helyzetben vannak (még akkor is, 
ha megfelelő/felsőfokú végzettséggel vagy más privilégiumokkal rendelkeznek), 
ezért erre a stratégiára nagy szükség van. 
  

 
29. Javasoljuk, hogy az EU valamennyi tagállamban támogassa a sportot és a 

testmozgást, és hívja fel a figyelmet ezekre a tevékenységekre, tekintettel ezek 
egészségügyi előnyeire. A sportot és a testmozgást be kell vonni a szociális, 
fizikai és mentális egészségügyi, oktatási és munkaügyi politikákba (azaz elő 
kell mozdítani a sportot és/vagy az orvos által előírt testmozgást, és ha sor 
kerül rá, garantálni kell a sportlétesítményekhez való hozzáférést; a 
munkaidőben 1 órát testmozgásra kell fordítani/hetente rendszeresen kell 
végezni stb.). 
 
Ezt azért javasoljuk, mert hosszú távú befektetésről van szó. A sportba és a 
testmozgásba való befektetés csökkenti az egészségügyi szolgáltatások 
költségeit és terheit. Például a sport és a testmozgás mint egészségügyi 
beavatkozás lerövidítené a kezelési időszakokat és hatékonyabbá tenné a 
kezelést. Ezt néhány országban, például Németországban már sikeresen 
végrehajtották. A sport az olyan értékek megteremtésének egyik módja, mint az 
elkötelezettség, az erőfeszítések, az önbecsülés, a tisztelet vagy a társasági élet. 
Az ülő életmód a korábbi generációkhoz képest gyakoribbá vált többek között az 
irodai állások számának növekedése és/vagy a szabadidős szokások 
megváltozása miatt. 
  

 
30. Azt javasoljuk, hogy az EU kötelezzen minden tagállamot arra, hogy a 

megélhetési költségekhez kapcsolódó minimálbért vezessen be, és azt olyan 
méltányos fizetésnek kell tekinteni, amely meghaladja a szegénységi küszöböt, 
és lehetővé teszi a minimális életkörülményeket. Ezt minden tagállamnak 
nyomon kell követnie.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert nem tartjuk méltányosnak, ha valaki annak ellenére, 
hogy dolgozik, nem jön ki a fizetéséből a hónap végéig. A tisztességes béreknek 
társadalmi szinten hozzá kell járulniuk az életminőséghez. A tisztességtelen 
bérek magas költségekkel járnak a tagállamok számára (biztonság, adókikerülés, 
magasabb szociális költségek stb.). 
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31. Javasoljuk az uniós tagállamok közötti adóharmonizációt (az EU-n belüli 

adóparadicsomok elkerülése és az Európán belüli offshore cégek megcélzása 
érdekében), valamint egy olyan adóösztönzőt, amely visszaszorítja a 
munkahelyek Európán kívülre történő kiszervezését. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert egyrészt aggaszt bennünket a munkahelyek Európán 
kívülre történő kiszervezésének hatása, másrészt pedig mert ez megakadályozná 
az uniós tagállamok közötti adóversenyt. 

 
 

4. téma: Tanulás Európában 
 

4.1. altéma: Európai identitás / 4.2. altéma: Digitális oktatás 
 

32. Javasoljuk a többnyelvűség fiatal kortól – például már az óvodában – kezdődő 
népszerűsítését. Az általános iskolától kezdve kötelezővé kell tenni, hogy a 
gyermekek a sajátjuktól eltérő második aktív uniós nyelven érjék el a C1 
szintet.  
 

Ezt azért javasoljuk, mert a többnyelvűség olyan eszköz, amely összekapcsolja az 
embereket, és hidat képez más kultúrákkal, mivel hozzáférhetőbbé teszi a többi 
országot és kultúrájukat. Erősíti az európai identitást és az interkulturális 
eszmecserét. Fontos, hogy megismerjük a többi kultúrát az Európai Unió 
kontextusában. Ezért a két nyelven való magas szintű társalgás lehetővé tenné 
a közös európai identitás kialakítását és a többi európai kultúra megértését. Az 
EU-nak biztosítania kell, hogy szoros együttműködés alakuljon ki közte és az 
oktatási intézmények között a sikeres oktatási eredmények kidolgozása 
érdekében. Emellett külön programra van szükség (pl. digitális platformok, 
bővített Erasmus+ programok stb.) a többnyelvűség kizárólagos előmozdítása 
céljából. A jelenlegi Európai Iskolák modellként szolgálhatnak e tekintetben. Az 
EU-nak több ilyen iskolát kell létrehoznia, és aktívan népszerűsítenie kell őket. 
  

 

33. Javasoljuk, hogy az EU növelje az internet és a digitalizáció által a fiatalok 
számára jelentett veszélyekkel kapcsolatos tudatosságot azáltal, hogy az 
általános iskolában kötelező tantárgyat hoz létre. Az EU-nak eszközöket kell 
kidolgoznia és közös képzési tereket kell létrehoznia a fiatalok számára, hogy 
együtt tanulhassanak.  
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Ezt azért javasoljuk, mert az adott területre vonatkozó jelenlegi 
kezdeményezések vagy programok nem elegendőek. Ráadásul sok uniós polgár 
nincs tisztában az említett területeken meglévő uniós kezdeményezésekkel. A 
gyermekek nincsenek kellőképpen tisztában az internet veszélyeivel, ezért 
sokkal többet kell tennünk annak érdekében, hogy népszerűsítsük a 
kezdeményezéseket, és növeljük az ezekkel kapcsolatos tudatosságot a fiatalabb 
generáció körében. 
 
 

34. Javasoljuk, hogy az EU tegyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a 
technológia programok és kezdeményezések támogatásával hozzáférhetőbbé 
váljon az idősebb generációk számára, például az igényeiknek megfelelő 
osztályok formájában. Az EU-nak garantálnia kell a digitalizáció használatának 
jogát azok számára, akik a technológia mellett tették le a voksukat, és 
alternatívákat kell javasolnia azok számára, akik ezt ellenzik.   
 

Ezt azért javasoljuk, mert az EU-nak biztosítania kell az idősek részvételét a 
digitális világban, és senkit se érjen hátrányos megkülönböztetés. Egyszerűsített 
eszközöket kell bevezetni azon generációk számára, amelyek bizonyos 
technológiák használata terén nincsenek felvértezve olyan tapasztalattal, hogy 
ezeket a technológiákat napjaink szerves részévé tegyék. Javasoljuk, hogy a már 
létező kezdeményezéseket hatékonyabban népszerűsítsék, hogy a polgárok 
tisztában legyenek ezekkel a lehetőségekkel. Az EU nem alkalmazhat hátrányos 
megkülönböztetést az idősebb generációkkal szemben a számítógépes eszközök 
használata tekintetében. (Mellékesen ez azt jelenti, hogy a polgárok számára 
lehetővé kell tenni az internethálózatra való kapcsolódás nélküli életet). Az EU-
nak ingyenes és állandó segítséget kell biztosítania az idősebb generációk 
számára a digitális eszközökhöz való hozzáférés megkönnyítése érdekében. 
 
 

4.3. altéma: Kulturális csere / 4.4. altéma: Környezetvédelmi nevelés  
 

35. Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy olyan platformot, amelyen keresztül 
az éghajlatváltozással, a fenntarthatósággal és a környezetvédelmi 
kérdésekkel kapcsolatos tananyagok oktatási célokra elérhetővé tehetők. 
Ezeknek az információknak tényeken kell alapulniuk, szakértők általi 
ellenőrzést igényelnek, és az egyes tagállamokra kell szabni őket. A 
platformmal szembeni követelmények: 

● több célcsoportra is kiterjedő tanulságokkal kell szolgálniuk; például 
azon emberek számára, akik városi vagy vidéki környezetben élnek, 
minden korcsoportban és az előzetes ismeretek minden szintjén, 
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● valamennyi tagállam számára hozzáférhetőnek és könnyen elérhetőnek 
kell lennie, 

● megvalósítása során tartalmaznia kell egy előmozdításra irányuló 
tervet, ezt az érintett vállalatokkal együttműködve kell megtenni, 

● a platformon szereplő információk felhasználását és végrehajtását 
támogató finanszírozási programmal együtt lehetne rendelkezésre 
bocsátani. Ennek a finanszírozásnak a terepgyakorlatokhoz is 
támogatást kell nyújtania a való élettel kapcsolatos releváns példák 
bemutatása céljából.  
 

Ezt azért javasoljuk, mert minden korosztálynak hozzá kell férnie az 
éghajlatváltozás, a fenntarthatóság és a környezetvédelmi kérdések kezelésével 
kapcsolatos, tényeken alapuló információkhoz. Fontos fogalmakkal – például az 
ökológiai lábnyommal – mindenkinek tisztában kell lennie, különösen a 
fiataloknak, mivel a gyermekkorban tanultakat egész életünk során használjuk. 
Összetett témákról van szó, és a félretájékoztatás széles körben terjed. 
Megbízható forrásra van szükségünk, és az EU rendelkezik az ehhez szükséges 
hitelességgel és erőforrásokkal. Ez azért is fontos, mert az ismeretek szintje és a 
hiteles információkhoz való egyszerű hozzáférés tagállamonként eltérő. 
  

 

36. Javasoljuk, hogy az EU kezelje prioritásként a csereprogramok mindenki 
számára való hozzáférhetőségét (korcsoportok, tagállamok, oktatási szintek és 
különböző anyagi lehetőségekkel rendelkező személyek), és tegye lehetővé az 
ágazatok, országok, oktatási intézmények, városok és vállalatok közötti 
csereprogramokat vagy szakmai gyakorlatokat. Az EU-nak felelősséget kell 
vállalnia az EU-n belüli kulturális és társadalmi cserekapcsolatok 
kezdeményezéséért, közvetítéséért és finanszírozásáért, mind fizikai, mind 
digitális téren. Az EU-nak aktívan támogatnia kell ezeket a 
kezdeményezéseket, és olyan embereket kell megcéloznia, akik még nem 
ismerik a kulturális és társadalmi csereprogramokat. Az Európa jövőjéről szóló, 
véletlenszerűen kiválasztott emberek közreműködésével folytatott 
konferencia az európai csereprogram tökéletes példája. Többet akarunk ebből 
– egyúttal a kisebb léptékű kezdeményezésekhez, valamint a sporton, zenén, 
(szociális) gyakornoki programokon stb. belüli csereprogramokhoz is 
ragaszkodunk. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert fontos az összetartozás és a kohézió érzésének 
megteremtése, valamint minden nagyszerűséget jelentő különbözőségünk és 
eltérő nézőpontunk, továbbá az egyéni készségek fejlesztése iránti tolerancia 
előmozdítása. Folyamatában ez lehetővé teszi a barátságok, a kölcsönös 
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megértés és a kritikus gondolkodás kialakulását. Szeretnénk előmozdítani 
közösségeink valamennyi tagjának szerepvállalását, még azokét is, akik eddig 
nem vettek részt ilyen kezdeményezésekben. 
 
  
4.5. altéma: Minőség, finanszírozás és az oktatásban való részvétel / 4.6. altéma: 
Az oktatás harmonizációja  
 

37. Javasoljuk, hogy a tagállamok állapodjanak meg, és fogadjanak el egy, az 
általános iskolában kezdődően tanított alaptantárgyakra vonatkozó, igazolt 
minimális oktatási szintet. Ennek célja, hogy minden polgár egyenlő 
mértékben hozzáférjen a standard színvonalú oktatáshoz a méltányosság és 
egyenlőség biztosítása mellett. 
 
 
Azért javasoljuk ezt, mert… 

● a minimális követelmények megléte nagyobb bizalmat ébresztene a 
szülők, a tanárok és a diákok számára oktatási rendszereik iránt, miközben 
meghagyná a kezdeményezési képességet és a sokszínűséget,  

● javaslatunk végrehajtása megerősítené a közös európai identitást, 
előmozdítva az összetartozást, az egységet és az összetartozás érzését,  

● ezen javaslat végrehajtása Unió-szerte fokozná az iskolák közötti 
együttműködést és információcserét, ami javítaná a tanárok és a tanulók 
közötti kapcsolatokat, és nagymértékben segítené a csereprogramokat. 

 

 
38. Javasoljuk, hogy az európai polgárok hatékony kommunikációra való 

képességének megkönnyítése és erősítése érdekében az angol nyelvet az 
összes uniós tagállamban tanúsított szabvány szerint alaptantárgyként 
tanítsák.  
 

Azért javasoljuk ezt, mert… 
● nagyobb egységet és egyenlőséget biztosítana a polgárok egymással való 

kommunikálási képességének növelésével és a szilárdabb alapokon 
nyugvó közös európai identitás támogatásával, 

● szélesebb körű, rugalmas és hozzáférhetőbb munkaerőpiacot tenne 
lehetővé, amely több személyes és szakmai lehetőség kínálásával 
biztosítaná a polgárok számára, hogy az összes többi tagállamban 
dolgozzanak és kommunikáljanak, 

● ezt megvalósítva nagyon rövid időn belül el lehetne jutni egy általánosan 
használt európai nyelvhez, 
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● egy közös nyelv használata felgyorsítaná az információmegosztást, ami 
előnyös lenne az együttműködés, a válságokra való együttes reagálás, a 
humanitárius erőfeszítések támogatása, valamint Európa és az európaiak 
egymáshoz közelítése szempontjából. 
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5. téma: Etikus és biztonságos digitális átállás 
 

5.1. altéma: A digitalizáció demokratizálása / 5.2. altéma: Kiberbiztonság 
 

39. Javasoljuk, hogy az EU kiterjedtebb hatáskörrel rendelkezzen az illegális 
tartalmak és a kiberbűnözés kezelésére. Javasoljuk az Europol / a 
Kiberbűnözés Elleni Európai Központ kapacitásainak megerősítését, beleértve 
a következőket:  

● megnövelt pénzügyi erőforrások és munkaerő,  
● hasonló büntetések az egyes országokban,  
● gyors és hatékony büntetés-végrehajtás. 

 
Ezt azért javasoljuk, hogy garantálja a szabadságot az interneten, egyúttal 
büntetést szabjon ki a hátrányos megkülönböztetés, a bántalmazás és a zaklatás 
ellen. Támogatjuk azt az elképzelést, hogy európai közjogi szerv jöjjön létre, 
mivel nem akarjuk az online platformok szabályozását kizárólag 
magánvállalatokra bízni. Az online platformoknak felelősséget kell vállalniuk a 
terjesztett tartalmakért, de meg akarunk győződni arról, hogy érdekeik nem 
kerülnek előtérbe. A tartalom szabályozásának és a felelősök büntetőeljárás alá 
vonásának hatékonynak és gyorsnak kell lennie, hogy elrettentő hatást 
gyakoroljon a bűnözőkre. 
  

 
40. Javasoljuk, hogy az EU ruházzon be a magas színvonalú és innovatív digitális 

infrastruktúrákba (például az 5G fejlesztés alatt áll Európában) Európa 
autonómiájának biztosítása és a más országoktól vagy magánvállalatoktól való 
függés megelőzése érdekében. Az EU-nak az EU elmaradott régióiba történő 
beruházásokra is figyelmet kell fordítania. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a digitális infrastruktúra létfontosságú szerepet játszik 
Európa gazdaságában és az európai mindennapi élet megkönnyítésében. 
Ennélfogva Európának magas színvonalú digitális infrastruktúrára van szüksége. 
Ha Európa másoktól függ, magánvállalatok vagy külföldi országok kedvezőtlen 
hatásainak lehet kitéve. Következésképpen Európának autonómiájának javítása 
érdekében be kell ruháznia a digitális infrastruktúrákba. Fontos továbbá a 
digitális társadalmi befogadás biztosítása, gondoskodva arról, hogy a digitálisan 
kevésbé fejlett régiók is részesüljenek beruházásokban.  
  

 
41. Javasoljuk, hogy az EU az európai iskolákban népszerűsítse az álhírekkel, a 

dezinformációval és az online biztonsággal kapcsolatos oktatást. Az egész EU-
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ból származó bevált gyakorlatok példáira kell támaszkodni. Az EU-nak olyan 
szervezetet kell létrehoznia, amely kifejezetten támogatja ezt a 
tevékenységet, és ajánlásokat fogalmaz meg az oktatási rendszerek számára. 
Emellett elő kell mozdítania az iskolarendszeren kívüli oktatást, valamint az 
innovatív és kreatív tanítási technikákat (pl. részvételen alapuló játékok). 
 
Ezt azért javasoljuk, mert az online biztonsággal és a digitális biztonságban való 
jártassággal kapcsolatos ismeretek (az online csalások, hamis információk stb. 
elleni küzdelem) iskolai bevezetése fontos ahhoz, hogy mindenki számára 
eszközöket biztosítsunk az online fenyegetésekkel szembeni védelemre. Fontos 
a fiatalabb nemzedéket megcélozni, mivel ennek tagjai nagymértékben ki 
vannak téve az online fenyegetéseknek. Az iskolák a szülőkkel is 
kommunikálhatnak a bevált gyakorlatok népszerűsítése céljából. Ez a képzés 
Európa-szerte (pl. Finnország) bevált gyakorlatok példáira támaszkodhat, 
ugyanakkor az egyes országok igényeihez is igazítható. 
 
 
5.3. altéma: A személyes adatok védelme 
 

42. Javasoljuk az „adatóriások” adataival való visszaélés további korlátozását a 
GDPR (általános adatvédelmi rendelet) hatékonyabb betartatásával, EU-szerte 
egységesebb mechanizmusok létrehozásával, valamint annak biztosításával, 
hogy még az EU-ban tevékenykedő nem európai vállalatok is betartsák azt. A 
fejlesztéshez a használati feltételek egyértelmű és rövid magyarázatára van 
szükség a kétértelműség elkerülése érdekében; több információt kell nyújtani 
arról, ki és hogyan fogja használni az adatokat, továbbá el kell kerülni az 
adatok további felhasználásához és továbbértékesítéséhez való 
alapértelmezett hozzájárulást. Gondoskodni kell arról, hogy az adatokat a 
polgárok kérésére véglegesen töröljék. Emellett az egyének online 
tevékenységeken alapuló profilalkotásával kapcsolatos következetes 
megfelelés érvényesítését is javítani kell. Kétféle szankciót javasolunk: a 
vállalat árbevételével arányos pénzbírságot és a vállalat működésének 
korlátozását. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert jelenleg nagyon korlátozott az átláthatóság azzal 
kapcsolatban, hogy milyen típusú adatokat gyűjtenek, valamint hogyan 
dolgozzák fel és kinek értékesítik őket. Tovább kell korlátoznunk az adatóriások 
hatáskörrel való visszaélését, és gondoskodnunk kell arról, hogy a polgárok kellő 
tájékoztatás alapján hagyják jóvá az adatkezelést. 
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43. Javasoljuk egy független páneurópai ügynökség létrehozását, amelynek 

egyértelműen meg kellene határoznia a tolakodó magatartást (pl. kéretlen 
üzenetek), továbbá iránymutatásokat és mechanizmusokat kellene 
kidolgoznia arra vonatkozóan, hogy a polgárok hogyan érvényesíthetik 
elutasító szándékukat és vonhatják vissza – különösen harmadik felektől – az 
adataikat. Ennek az ügynökségnek felhatalmazással kell rendelkeznie a csalók 
és a szabályokat be nem tartó szervezetek azonosítására és szankcionálására. 
Azon kell munkálkodnia, hogy biztosítsa az EU-ban működő, nem uniós 
székhelyű szervezetekre vonatkozó uniós szabályozásnak való megfelelést. Az 
uniós intézmények finanszíroznák, és független testületek vegyes tanácsából 
(azaz egyetemek szakértőiből és szakembereket képviselő szervezetekből) 
állna. Rotációs elnökséggel kell rendelkeznie. Kétféle szankciót javasolunk: a 
vállalatok árbevételével arányos pénzbírságot és a vállalatok működésének 
korlátozását. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert nincs erős felhatalmazással rendelkező központi 
ügynökség, amely segítséget nyújthatna a polgároknak, különösen akkor, ha 
problémák merülnek fel, és segítségre, tanácsadásra vagy támogatásra lenne 
szükségük. Nincsenek egyértelmű és kötelező szabályok a vállalatok számára, és 
a szankciókat nem vagy csak elhanyagolható mértékben hajtják végre.  
 
 

44. Javasoljuk egy olyan uniós tanúsítási rendszer létrehozását, amely átlátható 
módon tükrözné a GDPR-nek (általános adatvédelmi rendelet) való 
megfelelést, és biztosítaná, hogy az adatvédelemre vonatkozó információk 
hozzáférhető, egyértelmű és egyszerű módon jelenjenek meg. Ez a tanúsítás 
kötelező lenne, és megjelenne a weboldalakon és a platformokon. Ezt a 
tanúsítványt egy, a nemzeti kormányokhoz vagy a magánszektorhoz nem 
kapcsolódó, esetleg létező vagy kifejezetten létrehozott, európai szintű 
független tanúsító személynek kell kiállítania. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert jelenleg nem vagy csak kismértékben lehet átlátni, 
hogy az egyes vállalatok mennyire védik az adatokat, és a felhasználók/ügyfelek 
nem tudnak megalapozott döntést hozni. 
  

 
45. Javasoljuk a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) jobb magyarázatát és a 

hozzá kapcsolódó kommunikáció javítását a megfelelésre vonatkozó olyan 
egységes szöveg létrehozásával, amely mindenki számára érthető, egyszerű és 
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világos nyelvezetet használ. A szövegnek alapvető üzenetet és/vagy 
alapelveket kell tartalmaznia. A hozzájárulás megadási folyamatának 
vizuálisabbnak kell lennie (például egy olyan alkalmazáshoz hasonlóan, amely 
kifejezett engedélyt kér a telefonon történő hozzáféréshez). Tájékoztató 
kampánynak kell kísérnie (a televízióban is), következetesen kötelező 
képzéseket kell biztosítania (legalább azokét, akik adatokkal dolgoznak), és 
tanácsokkal kell ellátnia a támogatásra szorulókat. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert jelenleg az általános adatvédelmi rendelet nyelvezete 
túlságosan homályos és technikai jellegű, az információk mennyisége elsöprő, és 
nem mindenki számára hozzáférhető. Az egyes országok közötti kommunikáció 
sem hasonló, és gyakran kizárja a különböző kohorszokat, főként az időseket és 
a nem digitális tanulókat. 
 
5.4. altéma: Egészséges digitalizáció 
 

46. Javasoljuk, hogy az EU két módon kezelje az „álhírek” problémáját: 
● a közösségi médiával foglalkozó vállalatok számára olyan gépi tanulási 

algoritmusok bevezetésére vonatkozó jogszabályokkal, amelyek 
rávilágítanak a közösségi médián és az új médián található információk 
megbízhatóságára, és biztosítják a felhasználók számára a 
tényellenőrzésen alapuló információk forrásait. Javasoljuk, hogy az 
algoritmusokat megfelelő működés tekintetében szakértők 
ellenőrizzék, 

● olyan digitális platform létrehozása, amely politikai és gazdasági 
érdekektől függetlenül értékeli a hagyományos médiából (pl. televízió, 
nyomtatott sajtó, rádió) származó információkat, és cenzúra 
alkalmazása nélkül tájékoztatja a polgárokat a hírek minőségéről. A 
platformnak nyitva kell állnia a nyilvánosság általi ellenőrzés céljára, 
meg kell felelnie az átláthatóság legmagasabb szintű normáinak, és az 
EU-nak biztosítania kell, hogy a célzott finanszírozást a rendeltetési 
célokra használják fel. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert a média különböző típusaival kell foglalkozni, és úgy 
véljük, hogy a szankciók vagy a tartalmak eltávolítása cenzúrához vezethet, és 
sértheti a véleménynyilvánítás szabadságát és a sajtószabadságot. Javasoljuk, 
hogy a szakértők a megfelelő működés biztosítása érdekében ellenőrizzék és 
kövessék nyomon az algoritmus megfelelő funkcióit. Végezetül azt javasoljuk, 
hogy a platform legyen politikamentes és független az átláthatóság és a 
véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása érdekében. Továbbá, mivel 
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lehetetlen teljesen megszabadulni az álhírektől, ezeknek az eszközöknek a 
polgárok számára történő rendelkezésre bocsátása hozzá fog járulni az európai 
hatások csökkentéséhez. 
 
 

47. Javasoljuk, hogy az EU különböző intézkedéseket hajtson végre az internet 
egészséges használatának biztosítása céljából: 

● Először is az EU-nak foglalkoznia kell az olyan infrastruktúrák és 
eszközök hiányával, amelyek megakadályozzák a polgárokat az 
internethez való hozzáférésben.  

● Azt is javasoljuk, hogy az EU ösztönözze a tagállamokat, hogy 
valamennyi korcsoport számára biztosítsanak képzést az internetről és 
annak kockázatairól. Ezt úgy lehetne elérni, hogy az iskolákban 
tanórákat vezetnek be a gyermekek és a fiatalok számára, valamint 
különféle programokat és tanterveket dolgoznak ki a felnőtt és idősebb 
polgárok elérése céljából. E tanórák tartalmáról európai szinten 
független szakértőkből álló csoportnak kell döntenie.  

● Végezetül kérjük, hogy az EU tegyen meg minden szükséges intézkedést 
annak biztosítására, hogy a társadalom digitalizációja ne hagyja ki az 
időseket, biztosítva, hogy az alapvető szolgáltatásokhoz személyesen is 
hozzá tudjanak férni.  

● Az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok a célzott 
finanszírozást a rendeltetési célokra használják fel. 

 
Ezt azért javasoljuk, mert Európa egyes részein hiányzik az infrastruktúra és a 
hardver (pl. eszközök), és még azelőtt biztosítani kell a kapcsolatot, mielőtt a 
polgárok oktatása megkezdődne, mivel tudjuk, hogy vannak olyan régiók és 
profilok, amelyek esetében korlátozott az internet-hozzáférés. Javasoljuk, hogy 
indítsanak a gyermekek digitális jártasságát megalapozó tanórákat, valamint az 
idősebb generációkat e digitális transzformációban segítő egyéb programokat, 
és tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a digitális 
transzformáció ne csorbítsa az idősek jogait. 
  

 
48. Javasoljuk, hogy az Európai Unió minden tagállamban mozdítsa elő a polgárok 

oktatását, hogy javítsa a kritikus gondolkodást, a szkepticizmust és a 
tényellenőrzést, megtanítva őket arra, hogy önállóan értékeljék az adott 
információk megbízhatóságát. Ezt az alapfokú oktatásban speciális 
osztályokban kell megvalósítani, és más nyilvános helyeken is kínálni kell 
minden olyan korú polgár számára, akik szívesen kovácsolnának előnyt a 
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képzésből. Az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok a célzott 
finanszírozást a rendeltetési célokra használják fel. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert úgy véljük, hogy lehetetlen teljesen megszabadulni az 
álhírektől, ezért ez a képzés segíteni fogja a polgárokat abban, hogy ezeket 
maguk is felismerjék. Ily módon csökkenthetők az álhíreknek a társadalomra és 
magukra a polgárokra gyakorolt hatásai. Ez az egyének számára is több 
cselekvőképességet biztosítana, ahelyett, hogy az intézményektől függne 
megbízható információk begyűjtése tekintetében.  
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Melléklet: A VITACSOPORT ÁLTAL MEGVIZSGÁLT ÉS EL NEM FOGADOTT EGYÉB 
AJÁNLÁSOK 
 

3. téma: Igazságos társadalom 

 
3.2. altéma: Egyenlő jogok 
 
Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy mechanizmust a kisebbségi jogok tiszteletben 
tartásának figyelemmel kísérésére és betartatására (pl. olyan portál vagy hivatal, ahol 
panaszt lehet benyújtani).  
 
Ezt azért javasoljuk, mert hiszünk abban, hogy minden egyén kifejtheti véleményét, és joga 
van segítséget kérni és kapni. Erre a hivatalra a kisebbségek és a többség közötti feszültség 
csökkentése céljából van szükség. 

 
 
3.3. altéma: Méltányosság / 3.4. altéma: Sportolási lehetőség 

 
Javasoljuk, hogy az EU a közéleti személyiségek által megvalósított „szerepmodellek” révén 
hívja fel a figyelmet a testmozgásra (pl. a parlamenti eseményeknek magukban kell 
foglalniuk a testmozgás bizonyos formáit vagy néhány másodpercig tartó mozdulatokat, 
például nyújtást, sétálva beszélgetést vagy ugrálást). 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a közéleti személyiségek testmozgással szembeni elköteleződése 
növelni fogja a tudatosságot. 
 

 

5. téma: Etikus és biztonságos digitális átállás 

 
5.3. altéma: A személyes adatok védelme 
 

Javasoljuk egy olyan internetes azonosító létrehozását, amely személyes és érzékeny 
adatokat tárol, de csak a hatóságok és a rendőrség számára lesz elérhető. Az online 
platformok és az értékesítők a internetes azonosítóhoz kapcsolódó online kódot és az adott 
tevékenység szempontjából releváns adatokat fogják használni. Az ezen az azonosítón 
keresztül történő adatmegosztás alapértelmezett beállítása a „nem járulok hozzá” opció. 
Az adatokat csak a közvetlenül érintett feleknek kell átadni, harmadik félnek nem. Ha az 
adatokat harmadik félnek adják át, a polgárok számára biztosítani kell az önkéntes 
kívülmaradás egyszerűen megvalósítható lehetőségét. Az adatok csak korlátozott ideig vagy 
egy konkrét tranzakcióig állhatnak rendelkezésre. Az adatok felhasználására vonatkozó 
engedélynek korlátozott hatályúnak kell lennie, vagy egyértelműen meg kell határoznia, 
hogy a vállalat milyen intézkedéseket hozhat az adatokkal kapcsolatban. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a vállalatok jelenleg minden adatot – beleértve a személyes és 
érzékeny adatokat is – összegyűjthetnek, és ezeket számos célra felhasználhatják anélkül, 
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hogy nyilvánosságra hoznák a módot és a pontos indokot. Így a szereplők több információhoz 
jutnak, mint amennyire ténylegesen szükségük van arra, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak 
számunkra, majd hozzájárulásunk nélkül más adatokat is újraértékesíthetnek vagy 
újrafelhasználhatnak. Ugyanakkor garantálni lehet az internetfelhasználók 
elszámoltathatóságát viszonylagos anonimitásuk megőrzésével.  
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