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

1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása

1.1. alterület: Megkülönböztetésmentesség / 1.2. alterület: Nemek közötti
egyenlőség

1. „Javasoljuk, hogy az EU írjon elő a munkaerőpiaci hátrányos
megkülönböztetés tilalmára vonatkozó kritériumokat (fiatalokra, idősekre,
nőkre, kisebbségekre vonatkozó kvóták). Ha a vállalatok teljesítik a
kritériumokat, támogatásokban vagy adókedvezményekben részesülnek.
Javasoljuk, hogy a munkavállalók körében fokozzák a következők ismertségét:

● nemzetek feletti és nemzeti intézmények (pl. szakszervezetek);
● olyan mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy a vállalatok

tiszteletben tartsák a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés tilalmára
vonatkozó hatályos szabályokat;

● a munkaerőpiacon hátrányos megkülönböztetéssel szembesülő
társadalmi csoportoknak (fiatalok, idősek, nők, kisebbségek) szóló képesítési
programok.

Egy kétlépcsős uniós jogszabály elfogadását javasoljuk. Először is, nyújtsanak
támogatást a hátrányos megkülönböztetésnek kitett bizonyos csoportokból
származó munkavállalók felvételéhez. Másodszor, a munkaadókat törvény
kötelezze arra, hogy egy minimális időtartamra ilyen csoportokat
foglalkoztassanak.”

Az EU feladata ugyanis a szabadpiaci érdekek és az olyan kiszolgáltatott
helyzetben lévő csoportok védelme közötti egyensúly fenntartása, amelyek
számára jogi védelmet kell nyújtani. A vállalatok számára kívánatosak a
heterogén csoportok, mivel különféle képesítéseket kínálnak. A támogatások
további ösztönzőt jelentenek a vállalatok számára.

2. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy olyan ösztönző programot, amely
a nagy- és kisvállalkozásokon belül megkönnyíti a megfizethető óvodák és
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játszóterek létrehozását. A közös használatú létesítmények szintén életképes
lehetőséget kínálnak arra, hogy a kisebb cégek támogatáshoz jussanak.
Javasoljuk, hogy az EU szorítsa rá a vállalatokat arra, hogy az alkalmazottak
számával arányosan hozzanak létre óvodákat.”

Ezt azért javasoljuk, mert a családi és a szakmai élet összehangolása javítja a
munkahelyi teljesítményt, csökkenti a munkanélküliséget, és olyan helyzetet
teremt a szülők, különösen a nők számára, amelyben folytatni tudják szakmai
pályafutásukat. A javasolt megoldás a szociális dimenzióra helyezi hangsúlyt, és
ezáltal garantálja a gyermekek biztonságát és csökkenti a szülői aggodalmakat.

1.3: alterület: Az emberi jogok, valamint a természet és az állatok jogainak
védelme

3. „Javasoljuk, hogy a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló
98/58/EK irányelv módosításával biztosítsák a mezőgazdasági célra
tenyésztett állatok jóllétét és a mezőgazdasági rendszerek fenntarthatóságát.
Részletesebb minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyeknek
konkrétnak, mérhetőnek és határidőhöz kötöttnek kell lenniük. A
minimumkövetelményeket úgy kell meghatározni, hogy azok magasabb szintű
állatjólléti normákat eredményezzenek, és egyúttal lehetővé tegyék az
éghajlati és a környezeti fenntarthatóságra és az ökológiai mezőgazdaságra
való átállást”.

Mi, polgárok, fontosnak tartjuk, hogy az állattenyésztés tekintetében az Unión
belül harmonizált, szigorúbb minimumkövetelményekkel rendelkezzünk.
Tisztában vagyunk azzal, hogy az átállás problémákat vethet fel egyes,
támogatásban részesülő mezőgazdasági ágazatokban, valamint problémát
jelenthet azon ágazatok számára, amelyek az ökológiai és fenntartható
gazdálkodásra való átállás folyamatában vannak. Nagyon fontosnak tartjuk
azonban annak biztosítását, hogy ez az átállás megtörténjen.

4. „Javasoljuk, hogy az összes káros kibocsátás, a növényvédő szerek, a túlzott
vízhasználat stb. – környezetterhelés alapján történő – megadóztatásával
Európában és az egész világon mozdítsák elő a mindinkább környezet- és
éghajlatbarát mezőgazdaságot. Az Unióba behozott összes mezőgazdasági
termékre kivetett vámokkal ki kell küszöbölni, hogy az uniós szintű normákat
nélkülöző harmadik országok versenyelőnyhöz jussanak. Az állatjóllétet szem
előtt tartó mezőgazdaság előmozdítása érdekében azt javasoljuk, hogy
adóztassák meg az állatok nagy távolságra történő szállításából származó
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kibocsátásokat.”

Véleményünk szerint egy ilyen rendszer létrehozásával támogatni lehet az
éghajlat- és környezetbarát mezőgazdaságra való átállást.

5. „Tekintve, hogy jelenleg számos álhír vesz minket körül, a függetlenebb,
objektívebb és kiegyensúlyozottabb médiatudósítás előmozdítását javasoljuk,
mégpedig a következők révén: 1. a média függetlenségére vonatkozó
minimumszabályokról szóló irányelv uniós szintű kidolgozása; 2. minden
polgár esetében a médiakompetenciák fejlesztésének uniós szintű
előmozdítása.”

Az Uniónak a média függetlenségének és a szólásszabadság biztosítása
érdekében ki kell dolgoznia egy irányelvet.

6. „Javasoljuk, hogy a továbbiakban ne támogassák a mezőgazdasági
tömegtermelést, ha az nem vezet az éghajlati és környezeti szempontból
fenntartható és ökológiai mezőgazdaságra való átálláshoz. Javasoljuk, hogy a
támogatásokat inkább a fenntartható átállás támogatására csoportosítsák át.”

A tömegtermelésre szakosodott mezőgazdasági ágazat támogatása helyett a
támogatásokat olyan gazdaságokhoz kellene átirányítani, amelyek átalakuláson
mennek keresztül, hogy megfeleljenek az új állatjólléti
minimumkövetelményeknek.

1.4. alterület: A magánélet tiszteletben tartásához való jog

7. „Javasoljuk, hogy a személyes adatokat kezelő szervezeteket uniós szinten
engedélyezzék. E szervezetek esetében évente független, külső adatvédelmi
ellenőrzést is kell végezni. E szervezeteket az éves forgalmukkal arányosan, a
jelenlegi szabályozásnál szigorúbban kell büntetni az adatvédelmi
jogsértésekért.  Az engedélyt két egymást követő jogsértés után, illetve súlyos
jogsértést követően azonnal vissza kell vonni.”

Mindezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi szabályozás (az általános adatvédelmi
rendelet) nem elegendő, és a szervezeteket jobban ellenőrizni és szankcionálni
kell annak biztosítása érdekében, hogy ne sértsék meg az adatvédelmi
szabályokat és a magánélet tiszteletben tartásához való jogot.

8. „Az uniós hatáskörök megerősítését javasoljuk a következő területeken: 1)
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adatvédelmi oktatás, 2) az adatvédelmi tudatosság növelése és 3) a kiskorúak
személyes adatainak védelme. Javasoljuk, hogy az általános adatvédelmi
rendelet egyértelműbb és szigorúbb szabályokat tartalmazzon a kiskorúak
adatainak kezelését illetően, ideértve a hozzájárulási szabályokat, az életkor
ellenőrzését és a törvényes képviselő általi ellenőrzést is. Javasoljuk továbbá,
hogy az általános adatvédelmi rendeleten belül vezessenek be egy külön
kategóriát a kiskorúak érzékeny adatait (pl. bűnügyi nyilvántartás,
egészségügyi információk, meztelenség) illetően, hogy megvédjék a
kiskorúakat a visszaélések és a megkülönböztetés minden formájától”.

Erre az ajánlásra azért van szükség, mert a kiskorúak különösen ki vannak téve
az adatvédelmi jogsértések és a magánélet megsértése veszélyének, és a
lakosság, különösen a kiskorúak, a tanárok és a törvényes gyámok jelenleg nem
rendelkeznek kellő adatvédelmi ismeretekkel. Mindannyiuknak meg kell
tanulniuk, hogyan használják az adatokkal kapcsolatos online és offline
szolgáltatásokat, és hogyan védjék a gyermekeknek a magánélet tiszteletben
tartásához való jogait. Ezenkívül gyakran előfordulhat, hogy a törvényes gyámok
úgy járulnak hozzá a gyermekek adatainak kezeléséhez, hogy ennek nincsenek
teljes mértékben tudatában, illetve ezzel kapcsolatban nem kaptak teljes körű
tájékoztatást, ráadásul a gyermekek is meghamisíthatják a szülői hozzájárulást.
Végül, de nem utolsósorban azért is szükség van erre az ajánlásra, mert nem
létezik a kifejezetten a kiskorúakat, a törvényes gyámokat és a tanárokat célba
vevő, megfelelő, uniós szintű adatvédelmi figyelemfelhívó kampány, holott ez
döntő fontosságú.

9. „Egységes adatvédelmi irányelvek és olyan közérthető, tömör és
felhasználóbarát hozzájárulási formanyomtatványok bevezetését javasoljuk,
amelyekben egyértelműen feltüntetik, hogy az adatkezelés mely része
szükséges feltétlenül, és mely része nem kötelező. Javasoljuk, hogy a
hozzájárulás visszavonása egyszerű, gyors és végleges legyen. Javasoljuk, hogy
tiltsák meg a szervezeteknek, hogy a szükségesnél jobban korlátozzák
szolgáltatásaikat, ha valaki nem járul hozzá a nem kötelező adatkezeléshez.”

Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi uniós szabályok nem elég pontosak, a
hozzájárulás visszavonása hosszadalmas, ideiglenes és bonyolult, és mert a
szervezeteknek nem áll érdekükben, hogy olyan polgároknak kínálják a
szolgáltatásaikat, akik visszakövetelik adatvédelmi jogaikat.
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2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme

2.1. alterület: A jogállamiság védelme

10. „Javasoljuk, hogy a 2020. december 16-án elfogadott, általános
feltételrendszerről szóló (EU) 2020/2092 rendeletet úgy módosítsák, hogy az
ne csak az uniós költségvetést érintő jogsértésekre vonatkozzon, hanem a
jogállamiság mindennemű megsértésére is.”

Az általános feltételrendszerről szóló rendelet lehetővé teszi , hogy a
jogállamiságot megsértő tagállamok esetében felfüggesszék az uniós
finanszírozást. A jelenlegi megfogalmazás szerint azonban ez csak az uniós
költségvetést érintő vagy fenyegető jogsértésekre vonatkozik. Ezenkívül az
általános feltételrendszerről szóló rendelet jelenlegi megfogalmazása inkább az
uniós költségvetést és az uniós intézményeket védi, mintsem az érintett
tagállamok polgárait. Ezért a rendelet jelenlegi szövegének módosítását
javasoljuk, hogy az a jogállamiság mindennemű megsértésére kiterjedjen.

11. „Javasoljuk, hogy az EU az éves jogállamisági jelentés közzétételét
követően (a jogállamiság tagállamok általi betartásának ellenőrzésére
szolgáló bizottsági mechanizmus) évente szervezzen jogállamiságról szóló
konferenciát. A tagállamokat kötelezni kellene arra, hogy társadalmilag
sokszínű nemzeti küldöttségeket küldjenek a konferenciára, amelyekben
polgárok és köztisztviselők is részt vesznek.”

Ez a konferencia elősegítené az uniós polgárok által a jogállamisággal
kapcsolatos kérdésekről folytatott párbeszédet, valamint a polgárok és az éves
jogállamisági jelentéseket készítő szakértők közötti párbeszédet. Úgy véljük,
hogy a kölcsönös megbecsülés és tapasztalatcsere légkörében a résztvevők a
bevált gyakorlatokat és ötleteket is magukkal vihetik hazájukba. A konferencia
ezenkívül a jogállamiság elve, valamint az éves jogállamisági jelentéssel
kapcsolatos megállapítások és folyamatok megismerését és megértését is
elősegítené. A konferencia egyúttal a média figyelmét is felkeltené, valamint
lehetővé tenné a polgárok számára, hogy megosszák tapasztalataikat és
összevessék azokat a jelentés megállapításaival.

2.2. alterület: A demokrácia védelme és megerősítése / 2.4. alterület: Média és
dezinformáció
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12. „Javasoljuk, hogy az EU szigorúbban tartassa be a versenyszabályokat a
médiaszektorban annak érdekében, hogy a médiapluralizmus védelme
minden tagállamban biztosított legyen. Az Uniónak meg kell akadályoznia a
nagy médiamonopóliumok kialakulását és a médiaorgánumok
igazgatótanácsát érintő politikai kinevezési eljárásokat. Javasoljuk továbbá,
hogy az elfogadásra váró, médiaszabadságról szóló uniós jogszabály
tartalmazzon olyan szabályokat, amelyek megakadályozzák, hogy a
politikusok médiaorgánumok tulajdonosaivá váljanak, vagy jelentős befolyást
gyakoroljanak azok tartalmára.”

Ezt azért javasoljuk, mert az uniós versenyszabályok érvényesítése elősegíti egy
olyan sokszínű médiakörnyezet kialakulását, amelyben a polgároknak van
választási lehetőségük. Mivel a Bizottság jelenleg az uniós médiapiac
integritását szolgáló jogszabály (a médiaszabadságról szóló jogszabály)
kidolgozásán fáradozik, e jogszabályban annak is szerepelnie kell, hogy a
médiaorgánumok nem lehetnek politikusok tulajdonában, illetve nem állhatnak
politikusok befolyása alatt.

2.3. alterület: Biztonság

13. „Javasoljuk, hogy az uniós intézmények a rendelkezésükre álló összes
eszköz – többek között a nemzeti kiberbiztonsági központok és az Európai
Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) – igénybevételével vállaljanak
nagyobb szerepet az egyéneknek, a szervezeteknek és az intézményeknek a
kiberbiztonsági résekből és a mesterséges intelligencia bűncselekmények
elkövetése céljából történő felhasználásából eredő új fenyegetésekkel
szembeni védelmében. Javasoljuk továbbá, hogy minden tagállamban
megfelelően hajtsák végre és terjesszék az európai uniós intézmények és
ügynökségek által kidolgozott irányelveket.”

Ezt azért javasoljuk, mert a polgárok tehetetlennek érzik magukat, és nincsenek
tisztában azzal, hogy az Európai Unió mit tesz az ilyen fenyegetésekkel szemben.
Azért is javasoljuk, mert ezek a fenyegetések komoly nemzetbiztonsági és
európai biztonsági problémát jelentenek. Továbbá azért javasoljuk, mert
Európának valódi újítónak kellene lennie ezen a területen.

14. „Javasoljuk, hogy az Európai Unió a külső országokkal fenntartott
kapcsolatait illetően először is a határain belül erősítse meg a közös
demokratikus értékeket. Javasoljuk, hogy az Európai Unió – diplomácia és
párbeszéd útján – csak ennek megvalósítása után válhasson demokratikus
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modellünk nagykövetévé azokban az országokban, amelyek készek és
hajlandóak azt megvalósítani.”

Ezt azért javasoljuk, mert előbb befelé kell tekintenünk, mielőtt kifelé
tekintenénk. Továbbá azért, mert Európa képes támogatni és támogatnia is kell
a tagállamokat demokráciáik megerősítésében. Végül pedig azért, mert azzal is
megvédjük magunkat, ha példát mutatunk, és támogatjuk a külső országok
demokrácia kiépítésére irányuló erőfeszítéseit.

3. munkaterület: Az EU megreformálása

3.1. alterület: Intézményi reform

15. „Az uniós intézmények nevének megváltoztatását javasoljuk, hogy
egyértelművé tegyük a feladataikat. Például az Európai Unió Tanácsát az
Európai Unió Szenátusának, az Európai Bizottságot pedig az Európai Unió
Végrehajtó Bizottságának hívhatnánk”.

Ezt azért javasoljuk, mert a polgárok jelenleg nehezen értik meg, hogy az Európai
Unió egyes intézményei milyen szerepet töltenek be, illetve milyen feladatokat
látnak el. A nevük nem tükrözi a feladataikat. A polgároktól nem várható el, hogy
különbséget tudjanak tenni az Európai Unió Tanácsa, az Európai Tanács és az
Európa Tanács között. Fontos elkerülni az átfedéseket.

16. „Az Európai Parlament esetében egy olyan választási jogszabály
elfogadását javasoljuk, amely összehangolja a választási feltételeket
(választójogi korhatár, a választások időpontja, választókerületekre,
jelöltekre, politikai pártokra és azok finanszírozására vonatkozó
követelmények). Az európai polgároknak jogot kell biztosítani arra, hogy
különböző európai uniós szintű pártokra szavazhassanak, amelyek mindegyike
több tagállam jelöltjeiből áll. Egy megfelelő átmeneti időszak alatt a
polgároknak továbbra is lehetőségük lenne arra, hogy nemzeti és
transznacionális pártokra egyaránt szavazzanak.”

Ezt azért javasoljuk, mert az Európai Uniónak szüksége van az egységtudat
kialakítására, amit egy valóban egységes európai parlamenti választással lehetne
elérni. Ez a közös választás elszámoltathatóvá tenné az európai parlamenti
képviselőket, a választási kampány középpontjába pedig közös európai témák
kerülnének.
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3.2. alterület: Döntéshozatal

17. „Egy olyan online platform létrehozását javasoljuk, ahol a polgárok a
tények szempontjából ellenőrzött információkat találhatnak és kérhetnek. A
platformot egyértelműen össze kell kapcsolni az uniós intézményekkel, témák
szerint kell strukturálni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie (pl. telefonos
forródrótot is magában kell foglalnia). A polgárok számára lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy kritikus kérdéseket tegyenek fel szakértőknek (pl.
tudományos munkatársaknak, újságíróknak), valamint tényszerű, forrásokkal
alátámasztott válaszokat kapjanak.”

Társadalmunk számára a tényszerű információkhoz való szabad hozzáférés
jelenti a legnagyobb értéket, hiszen ez biztosítja, hogy a polgárok jól informáltak
legyenek, és megvédjük őket az álhírekkel és a dezinformációval szemben. Olyan
hiteles és független információforrásra van szükségünk, amelyet nem
befolyásolnak politikai, gazdasági és nemzeti érdekek. A platform ráadásul hidat
képezhet (azaz közvetlen kapcsolatot teremthet) a polgárok és az EU között.

18. „Javasoljuk, hogy kivételes esetekben, a minden európai polgár számára
rendkívül fontos kérdésekben tartsanak uniós szintű népszavazást. A
népszavazást az Európai Parlamentnek kell kezdeményeznie, és annak jogilag
kötelező erejűnek kell lennie.”

Az uniós polgároknak közvetlenebb befolyással kellene lenniük az uniós szintű
ügyekben hozott fontos döntésekre. Népszavazást azonban csak kivételes
esetekben kellene tartani, mert a rendszeres népszavazás tartása túlságosan
költséges lenne. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez az ajánlás szükségessé teheti
a Szerződés módosítását és a nemzeti alkotmányok kiigazítását.

19. „Egy többfunkciós digitális platform létrehozását javasoljuk, ahol a
polgárok online választásokon és szavazásokon szavazhatnak. A polgárok
számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az európai intézmények által
feltett fontos kérdésekkel, illetve kidolgozott jogalkotási javaslatokkal
kapcsolatban leadott szavazatukat megindokolhassák. A platformnak
biztonságosnak, széles körben hozzáférhetőnek és minden egyes polgár
számára jól láthatónak kell lennie.”

A platform célja, hogy növelje az európai politikában való részvételt, és
megkönnyítse a polgárok számára a konzultációs és szavazási eljárásokhoz való
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hozzáférést. A meglévő eszközök és eljárások nem eléggé láthatóak, ezért egy
új, e különböző funkciókat ellátó, integrált eszközre van szükség. A nagyobb
részvétel jobb döntésekhez, az európai polgárok körében nagyobb bizalomhoz,
valamint összességében az Európai Unió működésének javításához vezet.

20. „Javasoljuk, hogy az egyhangú szavazás kérdésére összpontosítva
értékeljék újra az uniós intézmények szavazási rendszereit. A kis országok
érdekeinek védelme érdekében a szavazási »súlyt« méltányosan kellene
kiszámítani.”

Az egyhangú szavazás jelentős kihívást jelent az uniós döntéshozatal számára. A
tagállamok nagy száma miatt nagyon nehéz megegyezésre jutni. Az
egyhangúság kérdésének megoldása érdekében szükség esetén módosítani kell
az európai Szerződéseket.

3.3. alterület: Szorosabb integráció

21. „Javasoljuk, hogy az EU hajtson végre olyan közberuházásokat, amelyek
megfelelő munkahelyek létrehozásához, valamint az Unión belül, a tagállamok
között és a tagállamokon belül (azaz regionális szinten) az életminőség
javulásához és kiegyenlítéséhez vezetnek. A közberuházások végrehajtása
során biztosítani kell a felügyeletet, az átláthatóságot és a polgárok felé
irányuló hatékony kommunikációt, valamint lehetővé kell tenni a polgárok
számára, hogy nyomon kövessék a teljes beruházási folyamatot. Az
életminőség javítását célzó beruházások közé tartozik az oktatás, az
egészségügy, a lakhatás, a fizikai infrastruktúra, az idősek és a
fogyatékossággal élő személyek ellátása, figyelembe véve az egyes tagállamok
igényeit. További beruházások keretében törekedni kell arra, hogy az
egészséges életmód lehetővé tétele érdekében megfelelő egyensúlyt
teremtsenek a megfelelő munka és a magánélet között.”

Ezt azért javasoljuk, mert az életszínvonal Unión belüli összehangolása az egész
EU-ban javítani fogja a gazdasági fejlődést, ami egy egységes EU létrehozásához
vezet. Ez alapvető mutató az EU további integrációját illetően. Bár e
mechanizmusok egy része már működik, véleményünk szerint még mindig van
javítanivaló.

22. „Javasoljuk, hogy gazdasági mutatók és életminőségre vonatkozó mutatók
alapján hozzanak létre egy közös alapot minden tagállam számára, amely
azonos lehetőségeket kínál, és biztosítja, hogy a közös gazdasági struktúra
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elérése érdekében mindenki azonos szinten legyen. Fontos, hogy a közös alap
létrehozása egyértelmű és reális ütemtervet kövessen, amelyet az
intézmények a szakértők ajánlása alapján határoznak meg. A szakértőkkel
arról is konzultálni kell, hogy hogyan kellene egy ilyen közös gazdasági
struktúrának kinéznie. Emellett az is fontos, hogy szakértők segítségével
részletesebben meghatározzák a közös alapot meghatározó mutatókat.”

Ezt azért javasoljuk, mert ha az Unió igazságos, akkor Európa is egységesebb
lesz. Ahhoz, hogy igazságosak legyünk, az Unióban mindenkinek egyenlő
esélyeket és közös alapot kell kínálnunk. A közös gazdasági struktúra
megteremtése csak egy közös alap létrehozásával lehetséges.

23. „Javasoljuk, hogy adóztassuk meg a nagyvállalatokat és a nagyvállalatok
jövedelmét, hogy hozzájáruljanak a közberuházásokhoz, és javasoljuk, hogy az
adót az egyes országok oktatásába és fejlődésébe irányuló beruházásokra
(K+F, ösztöndíjak – Erasmus stb.) fordítsuk. Az uniós adóparadicsomok
felszámolására szintén nagy hangsúly kell helyezni.”

Ezt azért javasoljuk, mert ennek segítségével megelőzhető az adókijátszás és az
adóparadicsomok létrejötte, továbbá ez a jogszabályok betartását is elősegíti.

4. munkaterület: Az európai identitás megteremtése

4.1. alterület: Oktatás és demokrácia

24. „Javasoljuk, hogy az Európai Unióban a demokrácia oktatása törekedjen a
javulásra és arra, hogy minden tagállamban elérjen egy minimális tudásszintet.
Ennek az oktatásnak ki kell terjednie többek között a demokratikus
folyamatokra és az EU-val kapcsolatos általános információkra, amelyeket az
EU valamennyi tagállamában oktatni kell. Ezt az oktatást tovább kell bővíteni
a demokratikus folyamatra vonatkozó különböző tanítási koncepciókkal,
amelyeknek vonzónak és az életkornak megfelelőnek kell lenniük”.

Ez az ajánlás és az azt alátámasztó indokok azért fontosak, mert végrehajtása
esetén harmonikusabb és demokratikusabb élethez vezet az Európai Unióban.
Az indokok a következők: a fiatalok oktatást kapnának a demokratikus
folyamatokról; ez az oktatás korlátozhatja a populizmust és a dezinformációt a
nyilvános vitákban; hatására csökken a megkülönböztetés; végezetül pedig
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demokráciára neveli a polgárokat, és a szavazási kötelességen túlmenően is
bevonja őket.

25. „Javasoljuk, hogy a meglévő és kialakulóban lévő fordítási technológiákat,
például a mesterséges intelligenciát fejlesszék tovább, javítsák és tegyék
hozzáférhetőbbé, hogy csökkentsék a nyelvi akadályokat, és erősítsék a közös
identitást és a demokráciát az Európai Unióban”.

Ez az ajánlás és az azt alátámasztó indokok azért fontosak, mert végrehajtása
esetén a tagállamok polgárai közötti kommunikáció javításán keresztül
hozzájárul a közös európai identitás megteremtéséhez.

26. „Javasoljuk, hogy az átláthatóság, a nyilvános vita és a demokrácia javítása
érdekében az ellenőrizhető információkat könnyen és érthetően tegyék
elérhetővé a polgárok számára egy mobilalkalmazáson keresztül. Ez az
alkalmazás információkat terjeszthetne például a jogszabályokról, az Unión
belüli vitákról, szerződésmódosításokról stb.”.

Ez az ajánlás és az azt alátámasztó indokok azért fontosak, mert végrehajtása
esetén elő fogja segíteni a kommunikációt az érintett tagállamok polgárai
közötti tájékozottabb vita tekintetében, egy olyan alkalmazáson keresztül,
amely számos különböző funkcióval rendelkezhet. Ezt az alkalmazást úgy kell
megtervezni, hogy mindenki számára releváns legyen, és további kíváncsiságot
ébresszen, valamint hogy a technikai információkat hozzáférhetőbbé és
vonzóbbá tegye. Az alkalmazást kiegészítő forrásként kell értelmezni, amely
közvetlenül az EU által hivatalosan ellenőrzött információkat terjeszt, hogy
javítsa a bizalmat, a nyilvános viták átláthatóságát és segítse a közös európai
identitás kialakítását.

4.2. alterület: Európai értékek és identitás

27. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy külön alapot az uniós polgárok
közötti rövid és hosszabb távú online és offline interakciók (azaz
csereprogramok, panelek, találkozók) számára, az európai identitás erősítése
érdekében. A résztvevőknek az Unión belüli társadalomra nézve
reprezentatívnak kell lenniük, amely különböző kritériumok, azaz
demográfiai, társadalmi-gazdasági és foglalkozási kritériumok alapján
megcélzott csoportokat foglal magában. Ennek az alapnak a céljait az európai
identitás ösztönzése érdekében világosan meg kell határozni, az alapot pedig
rendszeresen értékelni kell”.
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Ezt azért javasoljuk, mert az ilyen jellegű interakciók lehetővé teszik a polgárok
közötti eszmecserét, a hosszabb eszmecserék pedig a különböző kultúrák
megértését és a tapasztalatcserét, beleértve a szakmai gyakorlatokat is. Az
uniós alapra azért van szükség, mert fontos, hogy biztosítsuk mindenki számára
a részvétel lehetőségét, azok számára is, akik általában nem vesznek részt.

28. „Javasoljuk, hogy az EU gyorsan fektessen be a dezinformáció elleni
küzdelembe a meglévő szervezetek és kezdeményezések, például a
dezinformáció visszaszorítását célzó gyakorlati kódex és a Digitális Média
Európai Megfigyelőközpontjának, valamint a tagállamok hasonló
kezdeményezéseinek támogatásával. Az ellenintézkedések közé tartozhat a
tényellenőrzés, a dezinformációval kapcsolatos figyelemfelhívás, a könnyen
hozzáférhető statisztikák rendelkezésre bocsátása, egy jogi keret alapján a
dezinformációt terjesztők megfelelő szankcionálása, valamint a dezinformáció
forrásainak kezelése”.

Ez az ajánlás azért fontos, mert az Unión belülről és kívülről érkező
félretájékoztatás és dezinformáció konfliktusokat gerjeszt az uniós polgárok
között, polarizálja a társadalmat, veszélyezteti a demokráciát, és károsítja a
gazdaságot. A téma összetettsége miatt jelentős emberi és pénzügyi
erőforrásokra van szükség.

29. „Javasoljuk, hogy 1) növeljék az EU és a polgárok közötti online és offline
interakciók gyakoriságát (mégpedig úgy, hogy közvetlenül megkérdezik a
polgárokat az uniós ügyekről, valamint egy olyan felhasználóbarát platformot
hoznak létre, amely biztosítja, hogy minden polgár kapcsolatba léphessen az
uniós intézményekkel és az uniós tisztviselőkkel), és 2) annak biztosítása
érdekében, hogy a polgárok részt vehessenek az uniós politikai döntéshozatali
folyamatban, elmondhassák véleményüket és visszajelzéseket kaphassanak,
javasoljuk egy charta vagy egy magatartási kódex vagy iránymutatás
kidolgozását az uniós tisztviselők számára. Különböző kapcsolatfelvételi
eszközöket kell biztosítani, hogy minden polgár részt vehessen a demokratikus
folyamatokban”.

Ezt azért javasoljuk, mert számos eszköz létezik az uniós intézmények elérésére
(online platformok, képviseleti testületek), de ezek nem ismertek, nem
hatékonyak és nem átláthatóak. Az országok között óriási különbségek vannak
a hozzáférhetőség terén. A gyakoribb és jobb minőségű interakciók az uniós
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polgársággal kapcsolatos felelősségvállalás kialakulásához vezetnek.

30. „Javasoljuk, hogy az európai identitás és értékek (azaz a jogállamiság, a
demokrácia és a szolidaritás) kapjanak kiemelt helyet a migránsok integrációs
folyamatában. A lehetséges intézkedések között szerepelhet olyan programok
létrehozása vagy a már létező (helyi) programok támogatása, amelyek
ösztönzik a migránsok és az uniós polgárok közötti társadalmi interakciókat,
illetve a vállalatok bevonása a migránsok integrációját támogató
programokba. Ugyanakkor hasonló programokat kell indítani annak
érdekében, hogy felhívják az uniós polgárok figyelmét a migrációval
kapcsolatos kérdésekre.”

Ez az ajánlás azért fontos, mert a társadalmi interakciókat szolgáló programok
támogathatják a migránsokat új életükben, és lehetővé teszik a nem migránsok
számára, hogy betekintést nyerjenek a migránsok mindennapi életébe. Ha a
migránsok gettókban élnek, nincs lehetőség arra, hogy integrálódjanak az ország
és az EU társadalmába. Közös politikára van szükség, mert ha a migránsok
egyszer belépnek az EU területére, az Unión belül minden országba mehetnek.
A helyi kezdeményezéseket támogatni kell, mert a helyi önkormányzatok a
nemzeti szinthez képest hatékonyabban használják fel a forrásokat.

4.3. alterület: Információk az EU-ról

31. „Javasoljuk, hogy az EU több információval és hírrel lássa el az európai
polgárokat. Minden szükséges eszközt be kell vetnie, tiszteletben tartva a
média szabadságát és függetlenségét. Erőforrásokat, az uniós
tevékenységekről és szakpolitikákról pedig széles körű és megbízható
tájékoztatást kell biztosítania a médiaorgánumok számára. Az EU-nak
garantálnia kell, hogy a nemzeti és európai média minden tagállamban
egységesen közvetíti az információkat, és gondoskodnia kell arról, hogy a
tagállamok ösztönözzék a közszolgálati műsorszolgáltatókat és a közszolgálati
hírügynökségeket az európai ügyek közvetítésére”.

Ezt azért javasoljuk, mert személyes tapasztalataink és az Eurobarométer adatai
alapján az európai polgárok többsége a hagyományos médián (sajtó, rádió és
televízió) keresztül tájékozódik, és ezek a csatornák jelenleg igen szűkös
információkat kínálnak az EU-ról. A médiának – különösen a közmédiának –
közszolgálati funkciója van, ezért az európai lakosságot érintő uniós kérdésekről
szóló tudósítás alapvető és nélkülözhetetlen e funkció betöltéséhez. Javasoljuk,
hogy a különböző tagállamokban az Unióról kiadott információk azonosak
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legyenek annak érdekében, hogy előmozdítsuk az integrációt, és elkerüljük azt,
hogy az egyes országokban eltérő tájékoztatást adjanak a különböző témákról.
A már meglévő médiacsatornák használata megvalósíthatóbb és olcsóbb, mint
egy új csatorna létrehozása, és ugyanazt az eredményt éri el. A már létező
csatornák előnye az is, hogy a polgárok már ismerik őket. Egyetlen polgárnak
sem kellene különböző csatornák között választania ahhoz, hogy különböző
(nemzeti vagy európai) tartalmakhoz férhessen hozzá.

32. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre többnyelvű online fórumokat és
offline találkozókat – és népszerűsítse ezeket –, ahol a polgárok vitákat
kezdeményezhetnek az EU képviselőivel, függetlenül a felvetett kérdés
témájától és földrajzi hatókörétől. Ezekre az online fórumokra és offline
találkozókra egy meghatározott rövid határidőt kell előírni, amelyen belül a
kérdésekre adott válaszok beérkeznek. Az ezekkel a terekkel kapcsolatos
összes információt egy integrált, különböző funkciókkal rendelkező hivatalos
weboldalon kell összegezni; például egy fórumot kell kialakítani a gyakran
ismételt kérdések számára, lehetővé kell tenni az ötletek, javaslatok vagy
aggályok megosztását más polgárokkal, valamint egy mechanizmust kell
bevezetni a leginkább támogatottak azonosítására. Mindenesetre a
hozzáférésnek egyszerűnek kell lennie, és olyan nyelvezetet kell használni,
amely nem bürokratikus”.

Ezt azért javasoljuk, mert közvetlen csatornát teremt az európai polgárok és az
európai képviselők között, hogy beszéljenek egymással, és közösen lépjenek fel,
egyszerű hozzáférést biztosítva a polgároknak az EU-val kapcsolatos
információkhoz, és jobban megismertetve őket a meglévő információkkal. Ez
egy átláthatóbb és nyitottabb EU-t fog létrehozni, és segíteni fogja a polgárokat
abban, hogy megosszák problémáikat és gondolataikat, válaszokat és
szakpolitikai megoldásokat kapjanak, és lehetővé teszi számukra, hogy szerepet
vállaljanak, és más polgárokkal is megosszák nézőpontjaikat és tapasztalataikat.

33. „Javasoljuk, hogy az uniós intézmények és képviselők közérthetőbb
nyelvet használjanak, és kommunikációjukban kerüljék a bürokratikus
kifejezések használatát, miközben megőrzik az adott információ minőségét és
szakmaiságát. Az EU-nak át is kell dolgoznia a különböző kommunikációs
csatornákon és közönségprofilokon (pl. újságok, televízió, közösségi média)
keresztül a polgároknak nyújtott tájékoztatást. Az EU-nak különös
erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy a kommunikációt a digitális
médiához igazítsa, hogy jobban el tudja érni a fiatalokat”.
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Ezt azért javasoljuk, mert a közérthető tájékoztatás lehetővé teszi az EU
számára, hogy minél több európai polgárhoz eljusson, ne csak az
elkötelezettekhez. Azáltal, hogy különleges új és korszerű eszközök állnak
rendelkezésre a meghatározott közönség megcélzásához, a polgárok jobban
megértik majd az uniós tevékenységeket és politikákat, különösen a fiatalok,
akik nem érzik magukat közel az EU-hoz, és nem is kötődnek hozzá.

5. munkaterület: A polgári részvétel erősítése

5.1. alterület: Polgári részvétel

34. „Javasoljuk, hogy független polgári megfigyelők legyenek jelen minden
uniós döntéshozatali folyamat során. Létre kell hozni egy polgárok
képviselőiből álló fórumot vagy állandó testületet annak érdekében, hogy a
releváns és fontos információkat minden uniós polgárhoz eljuttassák. Ezek a
polgárok a felülről lefelé és alulról felfelé irányuló kapcsolat szellemében
lépnének kapcsolatba az összes többi európai polgárral, ami továbbfejlesztené
a polgárok és az uniós intézmények közötti párbeszédet”.

Nyilvánvaló, hogy a polgárok megérdemlik, hogy minden kérdésről
tájékoztassák őket, és gondoskodni kell arról, hogy a politikusok ne tudjanak
elrejteni bizonyos kérdéseket a polgárok elől, amelyeket inkább eltitkolnának
előttük. Ez áthidalná a polgárok és a választott képviselők közötti szakadékot
azáltal, hogy a bizalom új útjait alakítja ki.

35. „Javasoljuk, hogy az EU nyissa meg újra a vitát az európai alkotmányról,
hogy olyan alkotmányt hozzon létre, amelyet az EU polgárai magukénak
éreznek. A polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy egy ilyen alkotmány
létrehozása során leadják szavazatukat. A tagállamokkal való konfliktusok
elkerülése érdekében az alkotmánynak prioritásként kell kezelnie az emberi
jogokat és a demokrácia értékeit. Egy ilyen alkotmány megalkotásakor
figyelembe kell venni a korábbi erőfeszítéseket, amelyek soha nem vezettek
alkotmányhoz”.

Ez az alkotmány bevonná a fiatalokat az uniós szintű politikába, és ellensúlyozná
az erősödő nacionalista erőket. Közös fogalommeghatározást adna arra
vonatkozóan, hogy mit jelent a demokrácia Európában, és biztosítaná, hogy ezt
minden tagállam egyenlő módon hajtsa végre. Az EU a demokrácia és az emberi
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jogok tekintetében közös értékeket vall. Ez lehetővé tenné, hogy a polgárokat
bevonják a döntéshozatali folyamatokba, és a polgárok jobban azonosulnának
az EU-val – mivel részt vettek a folyamatban.

36. „Javasoljuk, hogy a politikusok felelősségteljesebben képviseljék azokat a
polgárokat, akiknek a képviseletére megválasztották őket. A fiatalok
különösen elidegenednek a politikától, és ha be is vonják őket, nem veszik
őket komolyan. Az elidegenedés azonban egyetemes probléma, és a
jelenleginél jobban meg kellene szólítani az embereket minden
korosztályban”.

Fel kell frissíteni a demokrácia fogalmát. Emlékeztetnünk kell magunkat arra,
hogy mi is valójában a demokrácia. A demokrácia az emberek (az uniós polgárok)
képviseletéről szól. A fiataloknak elegük van és kiábrándultak a politikusokból,
akiket az elitnek tekintenek, amely nem osztja a nézeteiket. Ezért kell az
embereket a jelenleginél nagyobb mértékben, újszerű és vonzó módon bevonni.
Az oktatási rendszer, majd a közösségi média és a média minden más formája
egész életen át, minden nyelven betölthetné ezt a szerepet.

5.2. alterület: Polgári részvétel

37. „Javasoljuk, hogy az EU határozottabban közeledjen a polgárokhoz, ami azt
jelenti, hogy a tagállamokat is be kell vonni a polgárok uniós részvételének
előmozdításába. Az EU-nak marketing- és reklámkampányok kidolgozásával
elő kell mozdítania a polgárok részvételi mechanizmusait. A nemzeti
kormányokat és helyi önkormányzatokat kötelezni kell arra, hogy részt
vegyenek ebben a folyamatban. Az EU-nak garantálnia kell a részvételi
demokrácia platformjainak hatékonyságát”.

Ezt azért javasoljuk, mert a már meglévő platformot erősebbé és hatékonyabbá
kell tenni: a polgároknak több visszajelzést kell küldeniük az EU felé, és ez
fordítva is igaz. Nincs elég vita az Unión belül, sem a polgárok, sem a kormányok
között.  A polgárok ugyanis vagy azért nem nyújtanak be petíciókat, mert nem
tudnak az eljárás létezéséről, vagy azért, mert nem hisznek egy ilyen petíció
sikerében.

38. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre és valósítson meg programokat az
iskolák számára arról, hogy mi történik az EU-ban a meglévő részvételi
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mechanizmusok tekintetében. Ezeket a programokat az életkornak megfelelő
tartalommal be kell illeszteni az európai polgárságról és etikáról szóló iskolai
tantervbe. A felnőttek számára is programokat kellene kidolgozni. A polgárok
számára egész életen át tartó tanulási programokat kell biztosítani, hogy
bővíthessék ismereteiket az uniós polgári részvétel lehetőségeiről”.

Ezt a javaslatot azért tesszük, mert fontos gyermekeink jövője szempontjából. A
polgárok tudni akarják, hogyan adhatnak hangot véleményüknek. Fontos, hogy
ismerjék a pontos mechanizmusokat és azok alkalmazásának módját, hogy az EU
meghallja a hangjukat. Ez fontos minden európai polgár egyenlő beilleszkedése
szempontjából. Európai polgárként tudnunk kell, hogyan éljünk a jogainkkal.
Európai polgárságunknál fogva jogunk van ehhez a tudáshoz.

5.3. alterület: Polgári részvétel

39. „Javasoljuk, hogy az Európai Unió tartson polgári közgyűléseket.
Határozottan javasoljuk, hogy ezeket jogilag kötelező erejű és kötelező
törvény vagy rendelet útján dolgozzák ki. A polgári közgyűléseket 12–18
havonta kellene megtartani. A polgárok részvételét nem kötelezővé kell tenni,
hanem ösztönözni kell, ugyanakkor korlátozott mandátumok alapján kell
megszervezni. A résztvevőket véletlenszerűen, reprezentativitási kritériumok
alapján kell kiválasztani, továbbá nem képviselhetnek semmilyen szervezetet,
és nem is szakmai szerepük miatt hívják fel őket a részvételre, amikor a
közgyűlés tagjai. Szükség esetén szakértői támogatására is sor kerül, hogy a
közgyűlés tagjai elegendő információval rendelkezzenek a tanácskozáshoz. A
döntéshozatal a polgárok kezében lesz. Az EU-nak biztosítania kell, hogy a
politikusok elkötelezettek legyenek a polgári közgyűléseken a polgárok által
hozott döntések mellett. Abban az esetben, ha a polgárok javaslatait
figyelmen kívül hagyják vagy kifejezetten elutasítják, az uniós intézményeknek
elszámoltathatónak kell lenniük, és meg kell indokolniuk, hogy miért hozták
ezt a döntést”.

Azért javasoljuk a polgári közgyűlések bevezetését, mert azt szeretnénk, hogy a
polgárok közelebb érezzék magukat az uniós intézményekhez, és hogy a
politikusokkal kéz a kézben közvetlenül hozzájáruljanak a döntéshozatalhoz,
növelve az összetartozás érzését és a közvetlen hatást. Továbbá azt szeretnénk,
ha a politikai pártok és választási programjaik elszámoltathatók lennének a
polgárok felé.
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Melléklet: A VITACSOPORT ÁLTAL MEGVIZSGÁLT ÉS EL NEM FOGADOTT EGYÉB
AJÁNLÁSOK

1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása

1.1. alterület: Megkülönböztetésmentesség / 1.2. alterület: Nemek közötti
egyenlőség

„Javasoljuk az EU-nak, hogy aktívan vonja be a kisebbségeket az állami
intézmények (pl. a rendőrség és a nem kormányzati szervezetek)
kulcsfontosságú szempontjait érintő politikai döntéshozatalba. Javasoljuk,
hogy az EU hozzon létre egy, a kisebbségek által közvetlenül választott
tanácsadó testületet. A testületnek túlnyomórészt kisebbségi képviselőkből
kell állnia, és a nem kormányzati szervezeteknek is jelen kell lenniük.  Formáló
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szerepet kell betöltenie a köztisztviselők képzésében, hogy figyelembe vegyék
a kisebbségek igényeit. Ennek a testületnek a kisebbségi kérdésekben
vétójoggal kellene rendelkeznie”.
Ezt azért javasoljuk, mert a kisebbségek hangja nem hallatszik eléggé. A saját
nevükben, autonóm módon és szakszerűen kell megszólalniuk, ezért kapcsoltuk
össze a szavazás és a szakértelem útján történő képviseletet.

2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme

2.2. alterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme / 2.4. alterület: Média és
dezinformáció

„Javasoljuk, hogy hozzanak létre egy ügynökséget, amely európai szinten
figyelemmel kíséri az audiovizuális médiát, a nyomtatott médiát és a digitális
médiát. Ennek az ügynökségnek figyelemmel kell kísérnie, hogy a nemzeti
médiaorgánumok pártatlan és objektív folyamatok keretében állítsák elő a
tartalmakat. A dezinformáció megelőzése érdekében az ügynökségnek
pontozási rendszert kell kidolgoznia a nemzeti médiaorgánumok
megbízhatóságára vonatkozóan. Ennek a pontozási rendszernek könnyen
érthetőnek kell lennie a polgárok számára”.

Ezt azért javasoljuk, mert értékelnünk kell a médiát és annak megbízhatóságát,
de a média sokszínűségét az uniós országokban. Egy uniós ügynökség tudná a
legobjektívebben biztosítani ezt. Ráadásul a pontozási rendszer lehetővé teszi a
polgárok számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és arra ösztönzi a
médiaorgánumokat, hogy megbízható híreket szolgáltassanak. Ha a pontozási
rendszer elégtelennek bizonyul a médiaorgánumok megbízhatóságának
garantálásához, az ügynökségnek hatáskört kell kapnia szankciók kiszabására is.

5. munkaterület: A polgári részvétel erősítése

5.1. alterület: Polgári részvétel

„Javasoljuk, hogy hozzanak létre egy polgári képviseleti szervet, ahol vitákat
lehet folytatni, és érdemben tájékoztatni lehet a döntéshozatalt, minden
olyan esetben, amikor uniós szinten olyan kérdésről születik döntés, amely az
európai polgárok számára nagy jelentőséggel bír (a polgárok döntése alapján
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– esetleg felmérés útján). Ennek egy sokszínű csoportnak kell lennie, amely az
összes uniós tagállam körülbelül 100 állampolgárából áll, és amelyben minden
országnak egyenlő arányban kell képviseltetnie magát. Ennek egy változó
összetételű csoportnak kell lennie, ahol a tagok rendszeresen cserélődnek”.

Fontos, hogy elkerüljük az olyan problémákat, mint például a korrupció,
amelyek egy állandó képviseleti testületből adódhatnak, az igazságtalan
döntéshozatali hatalom elkerülése érdekében pedig létfontosságú, hogy egy
ilyen testületben minden ország egyenlő arányban képviseltesse magát. Az ilyen
jellegű működéssel elkerülhetők lennének a folyamatos ülésezéssel és a
technológia távoli használatával járó kihívások.


