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Bevezetés 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia a polgári részvétel eddig soha nem látott konkrét megvalósulását 

jelenti, és lehetővé teszi az Európai Unió 27 tagállamának polgáraival történő konzultációt annak 

érdekében, hogy azok központi szerepet játszhassanak az elkövetkező évekre és évtizedekre vonatkozó 

döntésekben. Az EU polgárai ezáltal felhívást kapnak arra, hogy hallassák a hangjukat, illetve olyan kívánt 

változásokat és konkrét intézkedési módozatokat javasoljanak, amelyek lehetővé teszik Európa számára 

egy új ambíció meghatározását, valamint a napjainkban előtte álló, világszintű kihívások kezelését. 

A francia kormány támogatja az Európa jövőjéről szóló konferencia elnökségi triójának kezdeményezéseit, 

különösen azáltal, hogy polgárait az online platformon történő kiterjedt hozzájárulásra, valamint arra 

ösztönzi, hogy szerte az ország területén rendezvényeket szervezzenek. 

A kormány ezen európai szintű kezdeményezésekkel párhuzamosan nemzeti szintű részvételi folyamatot 

is meg kívánt valósítani. 

Ennek nyomán az Európa-ügyi és Külügyminisztérium (MEAE) – a Parlamenti Kapcsolatokért és az 

Állampolgári Részvételért Felelős Minisztérium (MRPCC) támogatásával és a Polgári Részvétel 

Minisztériumközi Központjának (CIPC) szakértelmével – egy célzott módszertani megközelítéseken (lásd 

lentebb: „Kötelezettségvállalások és módszertani megközelítések”) alapuló polgári részvételi folyamatot 

szervezett meg. Az Európa-ügyi és Külügyminisztérium a folyamat megvalósítása során egy szolgáltatói 

konzorciumra támaszkodott, melynek tagjai a Roland Berger, a Wavestone, a Missions Publiques és a 

Harris Interactive voltak. Végezetül a regionális prefektúrák az ország teljes területén kulcsszerepet 

játszottak a 18 konferencia megszervezésében. 

Az említett konzultáció keretében a következő – egyetlen – kérdést tették fel a résztvevőknek: „Francia 

állampolgárként milyen változásokat látna szívesen Európában?” (lásd a IV. mellékletet: „Részvételi 

megbízás”). 
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A nemzeti szintű folyamat 18 regionális konferencia formájában valósult meg, amelyek közül 13ra a 

francia központi régiókban, 5-re pedig a francia tengerentúli régiókban került sor három hétvégén 2021. 

szeptember és október hónapban, konferenciánként 30–50, sorsolás útján kiválasztott polgár részvételével 

(összesen pedig 746 polgár részvételével). Ezután egy nemzeti konferencia keretében sor került e 18 

regionális vitacsoport eredményeinek összefoglalására. E konferenciára a Gazdasági, Szociális és 

Környezetvédelmi Tanácsban (CESE) került sor Párizsban, 2021. október 15. és 17. között, és 98, a 

regionális konferenciákon részt vevő polgár vett részt rajta önkéntes alapon. 

Kiegészítésképpen, valamint azért, hogy az ifjúság európai évére (2022) készülve előtérbe helyezzék a 

francia fiatalok véleményét, az Európa-ügyi és Külügyminisztérium a Make.org-gal együttműködésben 

megszervezte a „Parole aux Jeunes” („Adjunk hangot a fiataloknak!”) elnevezésű online konzultációt. 

Ennek keretében több mint 50 000 – 15 és 35 év közötti – fiatal fejtette ki ötleteit és prioritásait a 2035-ös 

év Európájára vonatkozóan. 

E jelentés ismerteti a kormány által lebonyolított ezen két konzultáció főbb eredményeit. 

A konzultáció módszertana 

A regionális konferenciákon részt vevő polgárok toborzása során kombinálták egymással a résztvevők 

telefonszáma alapján történő, sorsolás útján megvalósuló véletlenszerű kiválasztást és a profilok célzott 

kiválasztását, az egyes területek sokféleségét a lehető legjobban reprezentáló vitacsoportok létrehozása 

céljából. 

A regionális vitacsoportok keretében a résztvevők többféleképpen fejthették ki véleményüket, váltogatva 

egymással a csoportmunkával (asztalonként 6–8 polgár, akiknek egy moderátor nyújtott segítséget) töltött 

időt és a plenáris üléseken előadásokkal töltött időt. A gondolkodásra szánt idő alatt szakértők is jelen 

voltak, hogy válaszoljanak a polgárok kérdéseire, és adott esetben magyarázattal szolgáljanak, mindvégig 

ügyelve arra, hogy megőrizzék semleges álláspontjukat. 
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A polgárok először is arra kaptak felkérést, hogy folytassanak véleménycserét azzal kapcsolatban, hogyan 

látják jelenleg Európát. Ezután kifejtették a 2035-ös év Európájára vonatkozó elképzeléseiket, előbb 

csoportokban, majd plenáris ülés keretében. E megbeszélések lehetővé tették régiónként 3–8 elképzelés 

azonosítását. A polgárok ezt követően az elképzelések mindegyike esetében az elképzeléseknek megfelelő 

Európa megvalósulásához szükségesnek ítélt változásokat fogalmaztak meg, amelyeket azután konkrét, 

megvalósítandó javaslatokkal tettek érzékletessé. Ez a folyamat lehetővé tette nemzeti szinten összesen 

515 kívánt változás és 1301 konkrét javaslat megfogalmazását. 

Mindegyik regionális konferencia nyomán regionális szintű összefoglaló jelentés készült írásban. E 

jelentéseket a nemzeti konferencia előtt valamennyi résztvevőhöz eljuttatták. 

Az összefoglaló jellegű nemzeti konferencia a 18 regionális konferencia résztvevői közül sorsolás útján 

kiválasztott 98 polgár részvételével zajlott. A nemzeti szintű vitacsoport sokféleségének biztosítása 

érdekében a regionális konferenciák önkéntesei közül Franciaország európai részén és Réunionon 6 polgár 

került kisorsolásra, a tengerentúli konferenciák esetében pedig 4 polgár, minden egyes regionális sorsolás 

esetében tiszteletben tartva a paritást és az életkorbeli sokféleséget (lásd a II. mellékletet). 

A nemzeti konferencia előkészítésének részeként sor került a regionális konferenciák során azonosított 515 

kívánt változás elemzésére és egymáshoz közelítésére, amennyiben a mögöttes szándékuk hasonlónak 

vagy egymáshoz közelinek tűnt, ily módon létrehozva 14, kívánt változásokat tartalmazó csoportot, melyek 

mindegyikében egy-egy, Európára vonatkozó közös elképzelés jelenik meg (lásd a 6. részt). E 14, Európára 

vonatkozó elképzelés szolgált alapjául a nemzeti konferencia 98 résztvevője által végzett munkának, 

akiknek az volt a feladatuk, hogy – mintegy húsz szakértő segítségével – továbbvigyék a régiókban 

elvégzett munkát és ütköztessék egymással az Európára vonatkozó elképzeléseket, kívánt változásokat és 

javaslatokat azzal a céllal, hogy végül egy, a prioritást jelentő kívánt változásokat felsoroló lista szülessen. 

Végül mindegyik csoport 3, kulcsfontosságú kívánt változást választott ki, melyek közül az első számút 

mind a 98 polgár részvételével zajló szavazás útján határozták meg, és így jött létre a végleges rangsor, 

mely 14 prioritást jelentő, kívánt változást tartalmaz. Az e konferencia során elvégzett munkát egy 

összefoglaló jelentés ismerteti. 
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A Make.org-gal együttműködésben lebonyolított, „Adjunk hangot a fiataloknak!” elnevezésű online 

konzultációra 2021. május és július között került sor. Több mint 50 000-en vettek részt rajta, és a 

résztvevőktől közel 3000, Európára vonatkozó javaslat érkezett. A fiatal polgárok válaszainak összessége 

alapján 35 főbb ötletet lehetett azonosítani, amelyek közül 22 jelentős népszerűségnek örvend, 13-nak 

pedig ellentmondásos a megítélése a résztvevők körében (lásd a 11. részt). 

A francia részvételi folyamat lezárása és utánkövetési kötelezettség 

E jelentést a polgárok 2021. november 29-én fogják benyújtani a kormánynak, az Európa jövőjéről szóló 

konferencia plenáris ülésének megválasztott francia tagjai jelenlétében. A jelentést az Európai Unió 

Tanácsának francia elnöksége (PFUE) idején pedig a konferencia elnökségi triója elé fogják terjeszteni. 

A CESE keretében tartott, összefoglaló jellegű nemzeti konferencia nyomán, valamint a sorsolás útján 

kiválasztott polgárok jelentős elvárásainak való megfelelés végett létrehoztak egy polgári utánkövetési 

bizottságot, amely által kifejeződést nyer a résztvevők utánkövetésre vonatkozó joga. E bizottságnak – 

melynek 15 tagja van: a regionális konferenciák 14 képviselője és az „Adjunk hangot a fiataloknak!” 

elnevezésű konzultáció egy képviselője – az lesz a feladata, hogy tájékoztassa a polgárokat azzal 

kapcsolatban, hogy mi történt a javaslataikkal. Az utánkövetési bizottság egy tagja a konferencia minden 

egyes plenáris ülésén részt fog venni a francia részvételi folyamat képviselőjeként azzal a céllal, hogy 

kiemelje az e jelentésben foglalt javaslatokat, ügyelve ugyanakkor arra, hogy közös álláspontot alakítson 

ki valamennyi képviselt európai polgárral. 

A francia konzultáció összes dokumentuma (a részvételi megbízás, a regionális összefoglalók, a nemzeti 

szintű összefoglaló, a védnökök jelentése és a zárójelentés) közzétételre kerül és mindenki számára 

hozzáférhető lesz a francia állam polgári részvétellel foglalkozó platformján. 
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a. A részvételi demokráciára vonatkozóan tett állami kötelezettségvállalások 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia franciaországi szakasza a részvételi demokráciára vonatkozóan tett 

állami kötelezettségvállalások keretébe illeszkedik, amelyek három alapelven nyugszanak: az 

átláthatóságon, a semlegességen és az utánkövetési kötelezettségen. 

Egy részvételi folyamat megköveteli a szervezőtől azt, hogy szigorú módszertant kövessen. A polgári 

részvétel módjának lehetővé kell tennie a polgárok számára, hogy a legjobb feltételek mellett vehessenek 

részt a folyamatban, továbbá hogy szabadon és érvekkel alátámasztva fejthessék ki nézőpontjukat. 

Átláthatóság 

A konferencia szervezőcsapata kötelezettséget vállalt arra, hogy a konzultációval kapcsolatos összes 

információt hozzáférhetővé teszi a polgárok számára: 

• azt, hogy a konzultáció milyen keretbe illeszkedik, 

• a polgárok irányában vállalt kötelezettségeket, 

• a konzultáció céljait, 

• a konzultáció eredményeit. 

Ennek nyomán az Európa jövőjéről szóló konferencia módszertanát azzal az állandó célkitűzéssel állították 

össze, hogy a polgárok számára garantálják a folyamat átláthatóságát. A polgárok sorsolás útján történő 

toborzásának módszertanát, a módszertani megközelítéseket és a polgárok véleménye kezelésének módját 

világosan meghatározták. A résztvevők továbbá a regionális konferenciájuk után e-mailben összefoglalót 

kaptak annak eredményeiről. Ezenkívül a folyamat végén minden munka- és záródokumentumot közzé 

fognak tenni a polgári részvétellel foglalkozó állami platformon1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Semlegesség 

Egy konzultáció során a szervezőcsapatnak ügyelnie kell arra, hogy a megbeszélések lebonyolítása és az 

eredményeket ismertető összefoglalók megszövegezése során egyaránt megőrizze semlegességét. A 

folyamatban részt vevő érdekelt felek – a lebonyolítást végzők, a moderátorok, a szakértők – nem adhatnak 

hangot a saját véleményüknek, illetve nem szabad arra törekedniük, hogy a vitát szubjektív módon 

irányítsák. 

A semlegességre vonatkozó célkitűzés megvalósítására e konzultáció kidolgozásának valamennyi 

szakasza során törekedtek, garantálva különösen a résztvevők elfogulatlan kiválasztását, a viták során a 

teljes kötetlenséget, valamint azt, hogy a vezetőség, illetve az érdekelt felek ne befolyásolják a polgárok 

véleményét. A semlegességre vonatkozó ezen alapvető feltétel a résztvevők objektív és átlátható toborzási 

folyamata révén és koherens módszertani megközelítések („fordított szakértelem”, a viták során a kötött 

tematika hiánya) által valósult meg, továbbá azáltal, hogy különös figyelmet fordítottak a különböző 

közreműködők (a lebonyolítást végzők, a moderátorok, a szakértők) álláspontjára. A szervezőcsapat végül 

ügyelt arra, hogy az összes felszólalásnak teret adjon, és semmilyen módon ne szűrje meg a polgárok 

javaslatait. 

Egy 3 védnökből álló testület – melynek tagjait a Nemzetgyűlés elnöke és az Európai Parlament elnöke, 

valamint a kormány nevezte ki – ezenkívül arra is ügyelt, hogy minden vélemény kifejeződést nyerhessen 

és figyelembe legyen véve. 

Utánkövetési kötelezettség 

A polgároknak – akár részt vettek a konzultáción, akár nem – joguk van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjanak 

arról, hogy mi került további felhasználásra a javaslataikból és a kifejtett véleményekből, és milyen 

okokból. Ezt hívjuk utánkövetési kötelezettségnek. 
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Az utánkövetési kötelezettség – a Polgári Részvétel Minisztériumközi Központjának (CIPC) és a 

Közszektor Átalakításáért Felelős Minisztériumközi Igazgatóságnak (DITP) a definíciója szerint – az 

állami döntéshozó azon kötelezettségét jelenti, hogy a konzultáción előirányzott utánkövetéssel 

kapcsolatosan világos és érthető választ kell adnia a polgároknak. Konkrétan: az utánkövetési kötelezettség 

a polgároknak való visszajelzésre vonatkozik, amelynek keretében világosan ki kell fejteni a polgároknak, 

hogy a hozzájárulásaik milyen módon kerülnek figyelembevételre, és milyen módon vannak hatással a 

közigazgatás döntéseire és az általa alkalmazott gyakorlatokra. 

A kormány úgy döntött, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében eleget tesz ezen 

utánkövetési kötelezettségnek, és a nemzeti konferencia nyomán meghirdetett egy ambiciózus 

utánkövetési mechanizmust, amelynek leírása e jelentés következő részében (lásd: „Módszertani 

megközelítések”) található. 
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b) Módszertani megközelítések 

Az állam által tett három említett kötelezettségvállalás hét célzott módszertani megközelítés formájában 

került átültetésre a konzultációs módszertanba. 

1. Területi alapú megközelítés és közelség 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia nemzeti komponense 18 – a 13 központi francia régióban és az 5 

tengerentúli francia régióban megtartott – regionális konferencia, majd ezeket követően a Párizsban 

megtartott nemzeti konferencia formájában került megrendezésre. Azzal, hogy ilyen módon, helyi szinten 

szerveztük meg a vitacsoportokat, azt kívántuk elérni, hogy a polgárokhoz minél közelebb kerülve 

gyűjthessük össze a véleményeket. Ez a megközelítés azáltal is tartalmasabbá tette a konzultációt, hogy 

láthatóvá tette: a különböző kérdéseket illetően miben értenek egyet és miben nem értenek egyet az egyes 

területek lakói. 

2. A polgárok profiljainak sokfélesége és sorsolás útján történő kiválasztás 

A folyamatot megelőzően meghatároztuk, hogy minden regionális konferenciára 50 polgárt választunk ki. 

Kivételt képeztek a Martinique, Mayotte, Guadeloupe és Francia Guyana régióban tartott tengerentúli 

regionális konferenciák, amelyek esetében 30 és 40 közötti számú polgár került kiválasztásra, illetve a 

Kelet-Franciaország régióban (Grand Est) tartott regionális konferencia, amelyen három határ menti német 

tartományból (Länder) 5 német állampolgár is részt vett. A regionális konferenciákon való részvételre 

meghívott polgárokat telefonszámok véletlenszerű generálásával történő sorsolás útján választottuk ki. 

A sorsolás útján kiválasztott polgár abban az esetben jogosult a részvételre, ha betöltötte a 18. életévét és 

francia állampolgár vagy rendezett jogállású, állandó lakóhellyel rendelkező személy. A regionális polgári 

vitacsoportokat úgy állítottuk össze, hogy azok a regionális népesség sokfélesége szempontjából 

reprezentatívak legyenek, és tükrözzék az Európával kapcsolatos nézőpontok sokféleségét is. A 

sorsolás útján történő kiválasztás pontos módszertanát a II. mellékletben ismertetjük. 

3. A folyamat átláthatósága 

Az európai ügyekért felelős államtitkár, a Nemzetgyűlés elnöke és az Európai Parlament elnöke által 

kinevezett három védnökből álló testület figyelemmel kísérte a teljes folyamatot, hogy biztosítsa annak 

semlegességét és szabályszerűségét. A védnökök ellenőrizték a polgárok sorsolás útján történő 

kiválasztásának hitelességét, ajánlásokat fogalmaztak meg a szakértők kiválasztására vonatkozóan, 

valamint helyszíni jelenlétük révén biztosították a viták rendezett lebonyolítását. A folyamat befejeztével 

a védnökök közzé fogják tenni a konzultációról szóló véleményüket. Ez a dokumentum online 

hozzáférhető lesz a polgári részvétellel foglalkozó állami platformon. 

A polgári részvétellel foglalkozó állami platformon közzé fogjuk tenni a következő dokumentumokat is: a 

tizennyolc regionális konferenciáról szóló összefoglaló jelentések, a regionális konferenciákon felvetett, 

kívánt változásokat összefoglaló dokumentum, a nemzeti konferenciáról szóló összefoglaló jelentés, 

valamint a kormánynak benyújtott zárójelentés. 
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4. Előre meghatározott tematika nélküli, nyílt vita 

A nemzeti konzultáció keretében a következő – egyetlen – kérdést tettük fel a részt vevő polgároknak: 

„Francia állampolgárként milyen változásokat látna szívesen Európában?”.  

Az eljárásnak és az alkalmazott módszertannak köszönhetően a polgárok saját maguk határozhatták meg, 

hogy milyen kívánt változásokat óhajtanak napirendre venni, a konkrét tematika vagy előre meghatározott 

normatív keret jelentette kötöttségek nélkül. 

Ezzel azt kívántuk lehetővé tenni, hogy a regionális konferenciákon részt vevő polgárok teljesen szabadon 

választhassák meg, hogy milyen témákkal kívánnak foglalkozni. Az Európa-ügyi és Külügyminisztérium 

tehát az Európa jövőjéről szóló konferencia nemzeti komponense tekintetében úgy határozott, hogy olyan 

megközelítést dolgoz ki, amely kiegészíti a következő kilenc téma köré szervezett európai folyamatot: 

éghajlatváltozás és környezetvédelem; egészségügy; erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 

foglalkoztatás; az EU a világban; értékek és jogok, jogállamiság, biztonság; digitális átállás; európai 

demokrácia; migráció; oktatás, kultúra, ifjúság és sport; egyéb ötletek2. 

A regionális konferenciákon folytatott megbeszélések témáit így maguk a polgárok határozták meg, nem 

pedig a konferenciafolyamat vezetősége. 

5. „Fordított szakértelem” 

Annak érdekében, hogy minél kevésbé befolyásoljuk a résztvevőket az Európára vonatkozó elképzeléseik 

kialakításában, azt a megoldást választottuk, hogy nem adunk meg előzetes információkat vagy 

tudnivalókat (például a jelenlegi európai uniós projektre, az Unió hatásköreire vagy intézményeinek 

működésére vonatkozóan), hanem a maguk a polgárok által felvetett kérdéseket tekintjük kiindulópontnak. 

Ez a módszertani megközelítés a „fordított szakértelem” elvére épül, amely szerint a közös gondolkodás 

a polgárok tapasztalatain és véleményén alapul, akik ezt követően – megbeszéléseik alátámasztása és 

munkahipotéziseik megszilárdítása érdekében – szakértőknek teszik fel a kérdéseiket. 

Ennek érdekében az egyes régiókban szakértőket kértünk fel (átlagban három főt) különösen a 

tudományos élet területéről, valamint az érintett területek Europe Direct Tájékoztató Központjaiból. A 

szakértők szombaton és vasárnap voltak jelen, és válaszoltak a polgárok kérdéseire, de csak a résztvevők 

kérésére avatkoztak be a megbeszélésekbe. A résztvevők ezenkívül tényellenőrzőkhöz (fact checkers) is 

fordulhattak a polgárok által feltett tényszerű kérdések gyors ellenőrzése céljából. 

A CESE keretében tartott, összefoglaló jellegű nemzeti konferencián 19 – a tudományos élet területéről, 

agytrösztöktől, illetve diplomáciai testületektől érkezett – magas rangú szakértő volt jelen a 

munkacsoportok mellett. Ezek a szakértők a teljes hétvége során segítették egy-egy csoport munkáját, 

hozzájárulva a regionális szinten felvetett kívánt változások mélyreható vizsgálatához. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=hu 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=hu
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6. Testületiség és agilis irányítás 

A folyamat egészének kialakítását az Európa-ügyi és Külügyminisztérium (MEAE) végezte a Polgári 

Részvétel Minisztériumközi Központjának (CIPC), a Közszektor Átalakításáért Felelős Minisztériumközi 

Igazgatóságnak (DITP), valamint a Parlamenti Kapcsolatokért és az Állampolgári Részvételért Felelős 

Minisztériumnak (MRPC) a részvételi stratégiájára támaszkodva. A folyamat megvalósítását – a regionális 

konferenciák helyszíni megszervezéséért felelős regionális prefektúrákkal együttműködve – egy 

szolgáltatói konzorcium végezte, melynek tagjai a Roland Berger, a Wavestone, a Missions Publiques és 

a Harris Interactive voltak, feladata pedig a folyamat irányítása, a konferenciák lebonyolítása, a részt vevő 

polgárok sorsolás útján történő kiválasztása, valamint a jelentések és összefoglaló jelentések elkészítése 

volt. 

A folyamat saját irányítási struktúrájaként egy projektcsoportot hoztak létre, amelynek elnöki feladatait 

a MEAE látta el, és részt vett benne a CIPC, az MRPC és a konzorcium is. 

7. Utánkövetési kötelezettség és az európai folyamathoz való kapcsolódás 

A nemzeti konferencia alkalmával bejelentették az Európa jövőjéről szóló konferencia folyamatát 

követően a francia intézményekre háruló utánkövetési kötelezettség több elemét: 

- A folyamattal kapcsolatos információk teljes körének, e dokumentumnak, valamint a regionális 

konferenciák és a nemzeti konferencia összefoglaló jelentéseinek átlátható és mindenki számára 

hozzáférhető módon történő közzététele az új – a zárójelentés kormánynak való benyújtása 

alkalmából elindított – polgári részvételi platformon; 

- Az Európa jövőjéről szóló konferencia nemzeti komponenséről készült zárójelentés 

kormányzatnak való benyújtása alkalmából tartott esemény megszervezése 2021 

novemberében; 

- Polgári utánkövetési bizottság létrehozása, amely ellenőrzi a folyamat során megfogalmazott 

javaslatok utánkövetésének megfelelőségét. Ezt a bizottságot 15 polgár alkotja: 14 polgár a 

regionális konferenciák résztvevői közül, egy pedig az „Adjunk hangot a fiataloknak!” elnevezésű 

konzultáció résztvevői közül kerül ki; 

- Az Európa jövőjéről szóló konferenciához való francia hozzájárulás benyújtása az uniós 

intézményeknek 2022 januárjában; 

  



 

 

A polgárok hozzájárulásai az Európa jövőjéről szóló konferenciához 

18 

A francia polgárok javaslatai benyújtásra kerülnek a tagállamok és az uniós intézmények számára közös 

gondolkodás céljából. Franciaországnak – mint a 2022 első félévében az Európai Unió Tanácsának soros 

elnökségét ellátó országnak – feladata lesz, hogy polgárainak véleményét képviselje, és ezzel egyidejűleg 

munkálkodjon az európai szintű közös álláspont kialakításán. 

  



 

 

A polgárok hozzájárulásai az Európa jövőjéről szóló konferenciához 

19 

Első rész: az Európa jövőjéről szóló regionális konferenciák 

eredményeinek bemutatása 

A 18 regionális konferencia mindegyikén a részt vevő polgárok először egyénileg, majd csoportokban 

kifejezték a 2035-ös év Európájára vonatkozó elképzeléseiket. Ilyen módon minden régióban az 

elképzeléseknek 3–8 csoportja alakult ki, Franciaország teljes területén pedig összesen 101 Európára 

vonatkozó elképzelést fogalmaztak meg. A polgárok ezt követően az elképzeléseknek megfelelő Európa 

megvalósulásához szükségesnek ítélt változásokat fogalmaztak meg, amelyeket azután konkrét intézkedési 

javaslatokkal tettek érzékletessé. Ez a folyamat lehetővé tette Franciaország egészére vonatkozóan 

összesen 515 kívánt változás és 1301 konkrét javaslat megfogalmazását. 

A regionális konferenciák és a nemzeti konferencia között eltelt hetekben a projektcsoport koherens 

csoportokba sorolta az említett 515 javasolt változást. Valamennyi regionális szinten javasolt változást 

lexikológiai elemzésnek vetették alá, és azokat, amelyek mögöttes szándéka hasonlónak vagy egymáshoz 

közelinek tűnt, csoportokba rendezték, majd ezek alapján a nemzeti konferenciára olyan munkacsoportokat 

hoztak létre, amelyek feladata egy-egy közös, Európára vonatkozó elképzelés vizsgálata volt. Végezetül, 

a regionális szinten megfogalmazott, javasolt változásokat 14 különböző, Európára vonatkozó 

elképzelés szerint csoportosították. 
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a) Az Európára vonatkozó 14 elképzelés rangsorolása 

Az egyes regionális konferenciák végén a részt vevő polgárok szavazás útján fejezték ki a különböző 

munkacsoportok által azonosított kívánt változások iránti támogatásukat. 

Az összefoglaló jellegű nemzeti konferenciát megelőzően elvégzett csoportosítás alapján – az egyes 

régiókban az egyes változásokra leadott szavazatoknak köszönhetően – meghatározható, hogy az Európára 

vonatkozó elképzelések közül a polgárok melyeket támogatták a leginkább. Így megállapítható, hogy „az 

oktatást előtérbe helyező Európa”, valamint „a polgárokhoz közelebb álló és könnyebben elérhető Európa” 

nevű elképzelés jelentős támogatást élvezett, az ezen elképzelések körébe tartozó változásokat ugyanis a 

polgárok átlagosan 56%-a támogatta a regionális konferenciákon. 

 

Az Európára vonatkozó elképzelések népszerűség szerinti rangsora 

b) A nemzeti konferencia nyomán meghatározott 14, prioritást jelentő változás 

bemutatása 

Az összefoglaló jellegű nemzeti konferencián részt vevő 100 polgár a 14 elképzelés köré szervezett 

csoportokban dolgozott. A munka végeztével mindegyik csoport kiválasztott egy kívánt változást, amelyet 

úgy mutatott be mint a saját, Európára vonatkozó elképzeléséhez kapcsolódó prioritást jelentő, 2035-ig 
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megvalósítandó változást. Ezt követően, a nemzeti konferencia utolsó napján a 100 részt vevő polgár 

szavazott a 14, prioritást jelentő változásról. A szavazás eredményét az alábbiakban mutatjuk be, az egyes 

változásokra leadott szavazatok száma szerinti csökkenő sorrendben. 

A nemzeti konferencián részt vevő 100 polgár szavazatai alapján a legnagyobb támogatást a „Józan 

energiapolitika kialakítása annak érdekében, hogy a pazarlás felszámolása által csökkentsük a 

fogyasztást” elnevezésű változás kapta. 
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Az érintett csoportban részt vevő polgárok mindegyik prioritást jelentő változás tekintetében megalkották 

a változás fogalommeghatározását, a változás megvalósítása érdekében végrehajtandó konkrét 

intézkedéseket javasoltak, valamint 2035-re vonatkozóan meghatározták a változás sikerének kritériumait.  
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1. változás – Józan energiapolitika kialakítása annak érdekében, hogy a 

pazarlás felszámolása által csökkentsük a fogyasztást 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti 

kihívásokra választ adó Európa 

 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: A megújuló energia fejlesztése, az energiafogyasztás csökkentése 

E változás célja az európai energiafogyasztás csökkentésének ösztönzése és a megújuló energiaforrások 

fejlesztése. Az, hogy a polgárok ezt a változást rangsorolták az első helyre, arról tanúskodik, hogy úgy 

látják, Európának és lakóinak határozott lépéseket kell tenniük az éghajlatváltozással kapcsolatos és 

környezeti kihívásokra válaszolva. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

Ez a változás a gyakorlatban a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ambiciózus kutatási programok 

kidolgozását, valamint európai beruházási alapok mozgósítását jelenti, amelyeknek közvetlen 

részesedést kellene szerezniük az ágazathoz tartozó vállalkozásokban. 

A polgárok akkor éreznék úgy, hogy siker koronázza ezt a változást, ha az energiafogyasztás csökkentésére 

vonatkozó kötelező célok, valamint a józan energiapolitikával kapcsolatos alapvető mutatók 

kerülnének bevezetésre, mint például az európai autóflotta csökkentése, vagy a húsfogyasztás mérséklése. 

Cél lenne továbbá, hogy sikerüljön olyan ágazatonkénti fogyasztási kvótákat meghatározni, amelyek 

figyelembe veszik a vállalkozások energiafogyasztásának hullámzását és tiszteletben tartják adataik 

bizalmas jellegét. 
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2. változás – Az Európai Unió közös védelmének és biztonságának megerősítése 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: A világban erőt mutató Európa  

 

 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: Európai hadsereg, stratégiai autonómia 

Ez a kívánt változás megfelel a polgárok azon egyöntetű óhajának, miszerint Európának meg kell 

valósítania a védelem és a biztonság területére vonatkozó autonómiát annak érdekében, hogy ne függjön 

külső hatalmaktól. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

E változás sikere a polgárok szerint mindenekelőtt egy a védelemért és a biztonságért felelős európai 

biztos kinevezésében mutatkozna meg. 

A védelmet illetően egy állandó, reagálóképes, a világban bárhol bevethető hadsereg létrehozása lehetővé 

tenné, hogy Európa megvédje határait, és adott esetben harmadik országok kérésére beavatkozzon. 

A biztonságot illetően pedig Európának a polgárok szerint garantálnia kellene a beszerzések biztonságát 

és védelmeznie kellene a stratégiai kutatást az olyan kiemelt fontosságú ágazatokban, mint például az 

űrágazat, a kiberbiztonság, az egészségügyi ágazat vagy a környezetvédelem. A külső határok jobb 

védelme pedig lehetővé tenné az illegális bevándorlás és a csempészés megfékezését. 
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3. változás – A kollektív gazdasági teljesítmény előnyben részesítése egy 

autonóm, versenyképes és az Európai Unió által értékelt ipar által 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: A saját érdekeit védő Európa 

 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: Európai preferencia, a know-how védelme, az „európai bajnokok” fejlesztése 

E változás a következő három cél elérésére irányul: az „európai preferencia” politikájának megerősítése 

az Unión belül, az alapvető fontosságú termékek és know-how védelmének biztosítása, valamint 

„európai bajnokok” létrehozása. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

E célkitűzések eléréséhez először is az „európai preferencia” politikájának megvalósítására van szükség 

az ajánlati felhívásokkal összefüggésben, valamint a behozatalra kivetendő szén-dioxid-adó bevezetésére. 

A know-how védelmének a felvásárlások és a külföldi befektetések fokozott ellenőrzésében, valamint a 

termelés visszatelepítéséhez nyújtott támogatások bővítésében kellene megmutatkoznia. 

Végezetül az „európai bajnokok” létrehozása azt jelenti, hogy ösztönözni kell az európai ipari 

szövetségeket a stratégiai ágazatokban, valamint fokozni kell az állami kockázatitőke-befektetéseket. 

E változás sikere a polgárok számára a gyakorlatban az európai ipari szövetségeknek a kulcsfontosságú 

ágazatokban való fejlesztését, a visszatelepülő vállalkozások számának növekedését, valamint a 

kereskedelmi mérleg javítását jelenti. 
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4. változás – Polgári hatalom bevezetése több szinten: részvétel, döntéshozatal, 

ellenőrzés 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Demokratikusabb Európa 

 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: a választási részvétel növelése, európai elégedettségi barométer, a polgári konzultációk 

általánossá tétele 

E változás keretében a polgárok „teljes körű polgári tapasztalat” szerzésének lehetőségét javasolják az 

európaiak számára, aminek révén megnőne a részvételük a döntéshozatali folyamat valamennyi 

szakaszában. Ez a polgárok azon szándékát tükrözi, hogy hallassák hangjukat, és befolyásolják a 

mindennapi életüket érintő közpolitikákat. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

A legfontosabb, hogy a polgárok polgári részvételre vonatkozó kezdeményezéseket dolgozzanak ki és 

vigyenek véghez. E célból számos ösztönzőt lehetne bevezetni: állandó konzultációs tanács alakítása, a 

polgári hatalom rögzítése az európai Szerződésekben, valamint olyan címke létrehozása, amely tanúsítja, 

ha egy adott jogszabály polgári konzultáció tárgyát képezte. 

E változás sikerét bizonyítaná a választási részvételre, az Európai Unió iránti érdeklődésre és bizalomra, 

vagy akár az európai uniós honlapok rendszeres látogatására vonatkozó mutatók javulása. A 

polgárokkal folytatott konzultációt követően hozott döntések számának növekedése és az európai polgári 

kezdeményezések fokozott alkalmazása szintén a siker fokmérői lehetnek. 

  



 

 

A polgárok hozzájárulásai az Európa jövőjéről szóló konferenciához 

27 

5. változás – Törekvés az európai államok olyan szövetségének létrehozására, 

amely erős hatáskörökkel rendelkezik a közös érdekű területeken 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Egységesebb Európa 

 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: intézmények egyesítése, választott elnök, az EU hatásköreinek megerősítése 

Ez a változás a polgárok azon törekvését tükrözi, hogy egyesítsék az európai politikai intézményeket. A 

bemutatott modell az államok olyan szövetsége, amelynek célja az Európai Unió megosztott vagy 

kizárólagos hatásköreinek megerősítése, anélkül azonban, hogy ezzel szövetségi állam irányába 

mozdulnánk el. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

Ez a változás belső viszonylatban magában foglalhatja a polgári részvétel fejlesztését, a tagállamokon 

belül Európa-ügyi minisztériumok létrehozását, valamint hosszabb távon az Európai Bizottság 

elnökének általános választójog alapján történő megválasztását. 

Külső viszonylatban pedig Európa erősebben hallatná a hangját külföldön, és ez abban testesülne meg, 

hogy Európának egyetlen képviselője lenne a nemzetközi színtéren. 

Ez az államszövetség továbbá megnövelt európai költségvetésben részesülne, célul tűzve ki a GDP 10%-

ának elérését (szemben a jelenlegi 2%-kal). 
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6. változás – Egész életen át csereprogramok kínálása 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Az oktatást előtérbe helyező Európa 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: iskolai csereprogramok, Erasmus 

Ez a széles körben támogatott változás azt tükrözi, hogy a polgárok számára milyen fontosak a külföldön 

megélt találkozások és tapasztalatok, amelyek mintegy jelentősen fokozzák az európai összetartozás 

érzését. A cél az, hogy „Európával kapcsolatban az iskolában szerzett ismeretekről a megélhető, 

megtapasztalható és érzékelhető megközelítésre térjünk át”, és hogy az oktatás alatt tágabb értelemben 

véve az egész életen át tartó tanulást értsük. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

E változás sikerének záloga főként a mobilitási kínálat oly módon történő kibővítése, hogy az többek 

között iskolai csereprogramokat, ikerintézményi programokat, utazásokat és szakmai mobilitást is 

magában foglaljon. Ami a polgárokat illeti, ennek a kínálatnak mindenki számára – kiváltképp a szűkös 

forrásokkal rendelkező vagy a fogyatékossággal élő személyek számára – hozzáférhetőnek kell lennie. Az 

Erasmus program például – életkori korlátozás vagy anyagi korlátok nélkül – minden európai polgárra 

vonatkozhatna. Ezeket a programokat úgy kell elképzelni, hogy változatosak, inkluzívak és 

hozzáférhetők legyenek, és esetükben egyszerűsített adminisztratív eljárásokat lehessen igénybe venni. 

A mobilitáson túl említésre került még, hogy átjárási lehetőségeket kell biztosítani az oktatási 

rendszerek között (oklevelek egyenértékűsége stb.), és vonzóbbá kell tenni Európát annak elkerülése 

érdekében, hogy a tehetségek külföldre távozzanak. 
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7. változás – Az európai kultúrák megosztása olyan megmozdulások és 

rendezvények révén, amelyek egyesítenek 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Közös kultúrákkal és identitásokkal bíró Európa 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: európai fesztivál, európai munkaszüneti nap, európai világkiállítás 

Ez a változás azt célozza, hogy közös tapasztalatszerzéssel, rendezvényekkel és ünnepi megmozdulásokkal 

hozzunk létre európai szellemiséget és éltessük azt. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

A polgárok játékos, egymást közelebb hozó és népszerű rendezvényeket képzeltek el, hogy minél 

többen részt vegyenek rajtuk. Ennek érdekében a rendezvényekbe célszerű lenne bevonni mindenféle 

közönséget (köztük a gyermekeket, az iskolásokat, a fiatalokat és az Erasmus hallgatókat), és különböző 

helyszíneken (nyugdíjasotthonok, iskolák, közigazgatási intézmények, börtönök stb.) kellene 

megrendezni őket. 

Különösen két olyan rendezvényt javasoltak, amelyekkel össze lehetne hozni az európai polgárokat: az 

európai világkiállítást, amelyen az összes tagállam képviseltethetné magát, valamint az átalakított 

Európa-napot (május 9.), amely többek között oktatási jellegű rendezvényt is magában foglalna azzal a 

célzattal, hogy „ne feledkezzünk meg az Európához fűződő békéről és az európai értékekről”. Ugyanakkor 

az európai képviselők a tanulókkal való találkozás céljával ellátogathatnának a kontinens iskoláiba is, hogy 

a polgárok már fiatal kortól közelebb érezzék magukhoz és jobban megismerjék Európát. 
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8. változás – Harmonizáció az egészségügy területén, melyet közös 

egészségpolitika révén minden európai számára hozzáférhetővé kell tenni 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Szolidáris és védelmező Európa 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: egyetemes egészségügyi ellátás, az ellátás harmonizálása, az egészség mint alapvető jog 

Annak érdekében, hogy minden európai polgár számára garantálva legyen az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférés, és ki legyen elégítve a „védelem és szolidaritás iránti igény”, a résztvevők egyhangúlag 

nemzetek feletti egészségügyi rendszert javasoltak. Ez a tagállamok közötti méltányos finanszírozáson 

alapulna, és az Unióban fellelhető legjobb rendszerekre épülne. Ez a változás a polgárok azon óhaját 

tükrözi, hogy Európa aktívabb szerepet játsszon a lakosainak védelmében, különösen az egészségügy 

területén, ahol az eddigi intézkedések túl bátortalannak tekinthetők. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

E változás megvalósítása érdekében a többség jóváhagyta az egyetemes európai szociális biztonság elvét. 

Az említett rendszer megvalósításának módjáról azonban nem sikerült dönteni. Míg egyesek az adatok 

központosítása mellett érveltek, amely „lehetővé tenné az [európai] egészségügyi dolgozók számára, hogy 

hozzáférjenek a betegek teljes kórtörténetéhez”, mások szemében ez az intézkedés „további 

szabadságelvonásnak és ellenőrzési mechanizmusnak” minősült. 

Az e területtel kapcsolatos szabályozási követelményeknek az egész kontinensre kiterjedő 

átláthatóságát és harmonizációját, valamint egy európai egészségügyi terv kidolgozását azonban 

bármely jelentős átalakulás előfeltételeként határozták meg. 

  



 

 

A polgárok hozzájárulásai az Európa jövőjéről szóló konferenciához 

31 

9. változás – Szuverenitásunk biztosítása érdekében a stratégiai ágazatok 

európai szintű fejlesztése és irányítása 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Versenyképes és innovatív Európa 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: „európai bajnokok” létrehozása, a külföldi beruházások ellenőrzése, digitális és energetikai 

autonómia 

A stratégiai jelentőségű ágazatok (például az egészségügy, az élelmiszeripar, a digitális ágazat, valamint 

az energia, a védelem, a közlekedés és az új anyagok ágazata) európai szintű irányítása kielégítené a 

polgárok által megfogalmazott szuverenitási igényt. Az ilyen irányítás lehetővé tenné az európai 

vállalatok közötti verseny korlátozását, az „európai bajnokok” megjelenésének elősegítését, továbbá azt, 

hogy európai kedvezmény bevezetésével újraiparosítsuk Európát. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

E szuverenitás elérése érdekében egy európai hatóságot lehetne megbízni azzal, hogy irányítsa az említett 

ágazatokat oly módon, hogy engedélyek kiadásához kötné az európai vállalatok külföldi versenytársak 

általi felvásárlását, és biztosítaná, hogy az importált termékek ugyanolyan normáknak feleljenek meg, mint 

amelyek az uniós termelésre vonatkoznak. Középtávon ezekben a stratégiai ágazatokban az európai 

fogyasztás 30–50%-át, hosszú távon pedig akár 70%-át a kontinensen kellene előállítani. E kritériumok 

teljesítésével biztosítható lenne az önellátás és az európai ipari modell hatásának terjesztése, sőt akár e 

modell exportálása is. 
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10. változás – A környezet és az ökoszisztémák védelmének javítása, valamint 

védett területek létrehozása a városi, a városkörnyéki és a vidéki térségekben 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: A fenntartható fejlődést előmozdító Európa 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: környezetbarátabb urbanizáció, a föld tisztelete és talajvédelem 

A cél az urbanizáció talajra gyakorolt negatív hatásának korlátozása. Határozott intézkedésekkel 

csökkenteni lehetne a talajromláshoz köthető katasztrófákat, például a földcsuszamlásokat, és a városi 

környezetben javítani lehetne az életminőséget, többek között fák ültetése révén. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

A résztvevők javasolták, hogy a fellépés két szinten történjen: először is az új építkezések tendenciájának 

visszafordítása, hogy csökkenteni lehessen a talajfedés ütemét, másfelől pedig a talaj helyreállításának 

előmozdítása, hogy „visszaadjuk a természetnek, ami a természeté”. 
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11. változás – A polgárok véleményének meghallgatását és a polgároknak való 

tanácsadást szolgáló helyi európai kapcsolattartó pontok létrehozása 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: A polgárokhoz közelebb álló és könnyebben elérhető 

Európa 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: Európa Házak, helyi európai kapcsolattartó pont, jobb hozzáférés az információkhoz 

Ennek a változásnak az a célja, hogy egyrészt konkrét válaszokat adjon arra a több résztvevő által is 

felvetett problémára, hogy az Európai Unió nincs jelen a mindennapi életünkben, másrészt pedig Európa 

közelebb kerüljön a polgáraihoz. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

Az EU és a polgárok közötti távolság áthidalása érdekében minden polgármesteri hivatalban ki lehetne 

jelölni egy külön kapcsolattartó pontot, amelynek feladata az lenne, hogy meghallgassa a polgárok 

véleményét és tanácsadással szolgáljon a számukra. Ez a kapcsolattartó pont szolgálhatna társadalmi-

gazdasági jellegű információkkal, különösen az európai támogatásokhoz való hozzáférésről, vagy 

tájékoztató jellegű információkkal, például a lobbik szerepéről. A tájékoztatás a nagyközönségnek és a 

szakembereknek egyaránt szólna, különösen azzal a céllal, hogy tanácsot adjon a kkv-knak, és segítse a 

projektgazdákat az uniós forrásokhoz jutás terén. Hosszú távon ez a változás a már létező Európa Házakhoz 

hasonló, de helyi szinten nagyobb területi lefedettséget lehetővé tevő, Európának szentelt létesítmények 

létrehozását eredményezhetné. 

E változás sikere akkor lenne teljes, ha minden polgár számára „nyilvánvaló” lenne e kapcsolattartó pont 

és létesítmény létezése, amely forrásokkal szolgálna Európáról, tájékoztatást és tanácsadást nyújtana, és 

ahol meghallgatnák a polgárokat. 
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12. változás – Az európai parlamenti választások eljárásának egységesítése a 

huszonhét tagállamban, és a választások közelebb hozása a polgárokhoz 

azáltal, hogy a jelenlegi szavazási rendszert a régiók szintjén rendezett, egy 

jelöltre való szavazással váltjuk fel 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Hatékonyabban kormányzott Európa 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: intézményi átalakulás, az intézkedések polgárok általi figyelemmel kísérése a teljes hivatali 

idő alatt 

Ez a változás a polgárok azon óhaját tükrözi, hogy közelebb kerüljenek a választott képviselőkhöz, és 

azok hivatali ideje alatt figyelemmel kísérjék a tevékenységüket. Megoldást kínál arra a széles körben 

elterjedt nézetre, hogy az Európai Parlament választott képviselői nem reagálnak konkrét intézkedésekkel 

a polgárok aggályaira. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

A választási módszer megváltoztatása a szavazási rendszer európai szintű egységesítéséből, valamint a 

nemzeti választókerületek regionális választókerületekkel való felváltásából állna, amit a becslések szerint 

2035-re meg lehetne valósítani. 
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13. változás – A migránsok fogadását és társadalmi-szakmai integrációját 

javító közös politika meghatározása (a rendezetlen jogállású migránsokra 

vonatkozóan is) 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Az alapvető jogok tiszteletben tartását garantáló Európa 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: európai migrációs hivatal, tisztességes befogadórendszer garantálása Európa-szerte 

E változás célja a migránsok európai uniós befogadásának javítása, amit a polgárok egyöntetűen sürgősen 

megoldandó problémaként azonosítottak. A jelenlegi helyzettel ellentétben úgy tűnik, hogy egy közös, 

összehangolt és szolidaritáson alapuló bevándorlási politika kialakítása a béke egyik fő előmozdítója 

lenne. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

E változás sikere a migránsok befogadására vonatkozó közös politika fokozatos végrehajtásán múlik. 

Polgári kezdeményezéssel kellene a Bizottsághoz fordulni, amelynek keretében középtávon lehetővé 

válna a migránsok befogadására és társadalmi integrációjára vonatkozó keretet meghatározó közös norma 

elfogadása. Ezt a normát hosszú távon egy szakosodott európai bevándorlási hivatal létrehozásával és a 

migrációs politika uniós hatáskörként való elismerésével lehetne támogatni. 
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14. változás – Az egyes európai régiók sajátosságainak megőrzése 

(élelmiszerekre vonatkozó címkék, kézműves termékek, hagyományok) az 

életmód uniformizálásának elkerülése, valamint a termékek minőségének és 

nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Minden tagállam érdekeit szem előtt tartó Európa 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: európai címkék, a kultúrák és hagyományok sokszínűségének nagyra értékelése 

E változás célja az európai hagyományok és termékek sokszínűségének megőrzése, valamint az életmód 

uniformizálásának elkerülése, amely utóbbi miatt az Európai Uniót gyakran éri bírálat. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

A polgárok szemszögéből a fő cél az, hogy a különböző európai és nemzeti címkék meglévő adatbázisa 

könnyebben hozzáférhetővé váljon. Ehhez egy „három kattintás elvén” működő honlap létrehozását 

javasolják: egy kattintással megnyílik a honlap, a következő kattintással megjelenik az Európai Unió 

régióinak térképe, az utolsó kattintással pedig az egyes régiók címkéinek leírása. 

E változás sikere a meglévő eredmények jobb kommunikálásában nyilvánulna meg, aminek 

köszönhetően a polgárok jobb ismeretekkel rendelkeznének az európai kultúrák sokszínűségéről. 

 

 



 

 

  

Második rész: a „Parole aux Jeunes” („Adjunk hangot a 

fiataloknak!”) elnevezésű konzultáció eredményeinek 

ismertetése 

 

A konzultáció időpontja 

2021. 05. 09. – 2021. 07. 18. 

 

Részvételi adatok 

50 008 résztvevő 

2918 javaslat 

338 330 szavazat 

 

Az „Adjunk hangot a fiataloknak!” elnevezésű konzultációt az európai ügyekért felelős államtitkár 

kezdeményezésére indították. Ez a konzultáció az Európa jövőjéről szóló konferencia keretébe illeszkedik, 

amely a részvételi demokrácia jegyében az európai intézmények által első ízben végzett olyan gyakorlat, 

amelynek célja, hogy minden európai polgár kifejthesse véleményét arról, hogy mit vár az Európai Uniótól. 

A konzultáció eredményei beépülnek majd az Európa jövőjéről szóló konferenciának és az Európai Unió 

Tanácsa francia elnökségének a munkájába. 

A 4 legfontosabb tanulság 

1. A fiatalok tömeges megmozdulása: a konzultációban több mint 50 000 fiatal francia állampolgár 

vett részt szerte az országból. 

2. A legfontosabb konszenzusok az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló európai 

politikákra, a termelés Európába való visszatelepítésére, az európai demokrácia újjáélesztésére, 

valamint az EU világban elfoglalt súlyára (gazdaság, kutatás, emberi jogok, diplomácia) 

vonatkozóan születtek. 
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3. Az egész konzultációt áthatja az erősebb és egységesebb Európával kapcsolatos ötlet, amelynek 

több vonatkozásában is sikerült konszenzust elérni: 

- Gazdaságilag erősebb Európa (többek között a termelés visszatelepítésének is köszönhetően), 

hogy fel tudja venni a versenyt Kínával, illetve az Egyesült Államokkal 

- Diplomáciai Európa, amely nagyobb nemzetközi befolyással bír 

- Európa, amely vezető szerepet tölt be a világon az éghajlatváltozás elleni küzdelemben 

- Európa, amely összefog a fiatalok által 

- A kutatás és innováció terén egyesülő Európa 

 

4. A fiatalok a polgári vitacsoportok által felvetett ötleteket kiegészítő, alábbi négy ötletet is 

támogatták: 

- Környezeti és társadalmi szempontból felelős európai gazdaság 

- A vasút által földrajzilag jobban összekapcsolt Európa 

- Adózási szempontból igazságosabb Európa 

- Határozott uniós fellépés a nők jogainak előmozdítása érdekében 
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Az Európa jövőjéről szóló konferencia 9 témaköre 22 népszerű ötlet és 13 vitatott ötlet között 

oszlik meg 

 

A népszerű ötletek olyan javaslatokon alapulnak, amelyeket a konzultáció résztvevőinek többsége 

támogatott. A népszerű javaslatok olyan javaslatok, amelyekhez a legtöbben csatlakoztak, és átlagosan 

79%-nyi „igen” szavazatot kaptak. 

 

A vitatott ötletek olyan javaslatokon alapulnak, amelyek a legnagyobb vitát váltották ki a konzultáció 

résztvevői körében, de az „igen” és a „nem” szavazatok egyensúlyban vannak. A vitatott javaslatok olyan 

javaslatok, amelyekről a legtöbb vita folyt a konzultáció során, és átlagosan 40%-nyi „igen” szavazatot 

és 38%-nyi „nem” szavazatot kaptak. 

 

Az említett javaslatok elemzése révén 22 népszerű ötletet és 13 vitatott ötletet sikerült azonosítani. Az 

említett 22 ötlet és 13 vitatott ötlet 9 kategóriába sorolható, amely utóbbiak megfelelnek az Európa 

jövőjéről szóló konferencia fő témaköreinek. 
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Összefoglaló a népszerű és a vitatott ötletekről 
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Összegzés 

 

 

 

„A 2035-ös év Európája Ön szerint dióhéjban legyen ...”: 

 

 

 

 

A polgárok válasza a nemzeti konferencián feltett utolsó kérdésre: 

„A 2035-ös év Európája Ön szerint dióhéjban legyen ...” 

 

 

 


