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Konferencia Európa jövőjéről 
Jelentés 

4. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban / Migráció” 

Harmadik ülés: 2022. február 11–13., Maastricht, Hollandia 

Az európai polgári vitacsoportok az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az Európai Bizottság 
szervezésében, az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében kerülnek megrendezésre. 

Ezt a dokumentumot1 a Danish Board of Technology, az Ifok, a Missions Publiques, a Deliberativa és 
a Kantar Public által alkotott tanácskozási csoport készítette, amely a vitacsoportok kialakításáért és 
létrehozásáért felelős. 4. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban / Migráció” 3. ülésszakát a 
Danish Board of Technology vezette a Missions Publiques társelnöklete mellett. 

Tartalomjegyzék 

1. A 3. ülésszak összefoglalója: 

2. Az európai polgári vitacsoportok 3. ülésének kontextusa 

3. Az ülésszak elsődleges eredménye: A vitacsoport által elfogadott ajánlások  
 

 

● I. melléklet: Hogyan készültek el az ajánlások? 

● II. melléklet: Szakértők hozzájárulása / Tényellenőrzők támogatása a tényvizsgálati folyamat 

során 

● III. melléklet: A vitacsoport által megvizsgált és el nem fogadott ajánlások 

● IV. melléklet: Fejezetenkénti eligazítás 

 

1. A 3. ülésszak összefoglalója: 

2022. február 11. és 13 között 175 véletlenszerűen kiválasztott, különböző korú és hátterű európai 
polgár, akik az Európai Unió minden részéből érkeztek, harmadszor találkoztak, hogy az 1. és 2. 
ülésszak során lezajlott eszmecserét folytatva megvitassák „Az EU a világban / Migráció” témáját. A 

4. panel résztvevőit a Maastrichti Kiállítási és Konferencia Központban (MECC), Maastrichtban 

fogadta a Studio Europa Maastricht a Maastrichti Egyetemmel és az Európai Közigazgatási Intézettel 

(EIPA) együttműködésben, és lehetőség volt az online részvételre is. A polgárok a 2. ülésszak során 

kidolgozott iránymutatások alapján 40 végleges ajánlást dolgoztak ki és fogadtak el, amelyeket a 

konferencia plenáris ülésén ismertetnek és vitatnak meg. A 175 résztvevő közül 17-en vettek részt és 

szóltak hozzá távolról.   

A megbeszélések és a közös munka három formátumban zajlottak: 

● Alcsoportokban. A 15 alcsoport mindegyike körülbelül tíz-tizenhárom polgárból állt. Minden 

alcsoportban négy-öt nyelven beszéltek, minden polgár beszélhetett a saját nyelvén vagy 

azon a nyelven, amelyen kényelmesen tud kommunikálni. Minden alcsoport munkáját egy 

professzionális moderátor segítette, aki vagy a tanácsadó csoport vagy egy másik külső 
szolgáltató munkatársa. A közvetítők munkájának támogatása céljából az Európai 
Közigazgatási Intézet (EIPA) alcsoportonként egy-egy asszisztenst bocsátott rendelkezésre. 

                                                
1
Nyilatkozat: ez a jelentés a szerzők kizárólagos felelőssége, és nem tükrözi az Unió intézményeinek véleményét. 
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● Plenáris ülésen az összes résztvevővel. A plenáris üléseket a tanácskozási csoport két fő 
moderátora vezette a maastrichti MECC-ben, tolmácsolással az EU 24 hivatalos nyelvén. 

A szakértők és tényellenőrzők támogatásával, saját tudásukkal és tapasztalataikkal, valamint 

tanácskozásokon keresztül a polgárok „nyílt fórum” keretében kezdték meg a 2. ülésszak2 során a 

vitacsoport által készített valamennyi iránymutatás vizsgálatát. A biztosított szakértelem mellett az 

alcsoportok segítői is támogatták őket. Minden polgár ötven matricát kapott (tíz zöldet az 1. 

területhez, tíz pirosat a 2. területhez, tíz kéket a 3. területhez, tíz sárgát a 4. területhez, tíz 

narancssárgát az 5. területhez), és területenként legfeljebb tíz iránymutatást priorizált. Miután a 

vitacsoport szintjén befejeződött a priorizálás , a polgárokat ugyanabba az alcsoportba osztották be, 
amelyben a 2. ülésszak során dolgoztak, és közösen megbeszélték, hogy a vitacsoport többi tagja 

csoportjuk melyik iránymutatásait priorizálták.  

Az ajánlások kidolgozásához az egyes alcsoportok egytől háromig terjedő, de legfeljebb öt ajánlást 
tartalmazó indikatív tartományt kaptak. A vitacsoport által az alterületen belül az első 3 helyre 
rangsorolt iránymutatást felvették az 1., 2. és 3. helyre. Az alcsoport ezután fekete matricákkal 

(személyenként öt darab) rangsorolta a fennmaradó iránymutatásokat, és a 4. és 5. helyre tette 

őket.  

Az alcsoportok munkája ezután az iránymutatások ajánlásokká történő kidolgozására irányult. Ehhez 
a polgárok egy ajánlási sablont használtak:  

 Leírás Jelkorlátok angolul 

Záró ajánlások Azt javasoljuk, hogy... 1000 

Végső indokolás Azért javasoljuk ezt, mert...  300 

A csoportnak a következő elemekkel/kérdésekkel kellett foglalkoznia (nem szigorú kötelezettség, de 
határozott ajánlás) az ajánlások indoklásának megfogalmazása során:   

 

1. Miért fontos és releváns ez az ajánlás a vitacsoport témái szempontjából? 

2. Miért fontos az uniós szintű fellépés? 

3. Milyen nemkívánatos hatásai/árnyoldalai vannak ennek az ajánlásnak, és miért tartjuk 

mégis fontosnak, hogy megtegyük? 

 

Az alcsoportok munkája során négy, egyenként körülbelül 30 perces, alcsoportok közötti visszajelző 
ülést tartottak annak érdekében, hogy a résztvevők megértsék a többi alcsoportban végzett munkát, 
és gazdagítsák ajánlásaikat. Minden egyes visszajelző ülésen minden alcsoportból egy-egy résztvevő 
átvonult egy másik terembe. Ez a résztvevő bemutatta az alcsoportja által eddig elkészített 
ajánlástervezeteket, és lejegyezte társai észrevételeit. Az asszisztens a visszajelzéseket egy online 

táblázatba vezette be, hogy az ajánlástervezeteket készítő alcsoport a képviselőjük szóbeli 
beszámolója mellett azt is megtekinthesse. 

Az egyes alcsoportok ajánlásait a vitacsoport december 13-én, vasárnap szavazta meg. A szavazás 

előtt minden résztvevő megkapta az előző nap elkészített ajánlástervezeteket tartalmazó 
dokumentumot, hogy azokat saját nyelvükön (angolból automatikusan lefordítva) elolvashassák. A 

szavazás egy online űrlapon keresztül zajlott. A szavazási folyamatot öt részre osztották, amelyek 

megfeleltek a vitacsoport öt munkaterületének. Az ajánlásokat munkaterületenként, 30 perces 

idősávban mutatták be, és először minden alcsoport egy-egy polgára osztotta meg visszajelzéseit a 

hétvégén végzett munkáról. A fő moderátor angolul olvasta fel a terület egyes ajánlásait, hogy a 

                                                
2 

A 4. vitacsoport 2. üléséről szóló jelentés itt érhető el: 4. vitacsoport – 2. ülésszak – Jelentés 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a


 

  
4. vitacsoport, 3. ülés - 4 

 

polgárok egyszerre hallhassák a tolmácsolással. Az ajánlásokról egyenként szavazott az összes 

résztvevő. Minden tolmács előzetesen megkapta az írásos ajánlástervezeteket angol nyelven, hogy a 
szavazáskor a lehető legszínvonalasabb tolmácsolást biztosítsa. 

A végső szavazások eredményei alapján az ajánlásokat az alábbiak szerint osztályozták:  

- Azokat az ajánlásokat, amelyek elérték a leadott szavazatok legalább 70%-át, a vitacsoport 
elfogadta.  

- A küszöbértéket el nem érő ajánlásokat a vitacsoport nem fogadta el, és e jelentés III. 
mellékletében szerepelnek. 

A vitacsoport plenáris üléseinek videofelvételei itt találhatók: 

● A vitacsoport 2022. február 11-i plenáris ülése 

● A vitacsoport 2022. február 13-i plenáris ülése 

2. Az európai polgári vitacsoportok 3. ülésének kontextusa 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia kulcsfontosságú elemei. Négy 
európai polgári vitacsoportot szerveznek, hogy a polgárok közösen gondolkodhassanak arról, milyen 

jövőt szeretnének az Európai Uniónak. 

● A 4 vitacsoportban mintegy 200 európai polgár vesz részt, akiket véletlenszerűen 
választanak ki a 27 tagállamból. 

● E csoportok összetétele az EU sokszínűségét tükrözi: földrajzi származás (nemzetiség és 
városi/vidéki), nem, életkor, társadalmi-gazdasági háttér és iskolai végzettség. 

● Minden vitacsoportban részt vesz tagállamonként legalább egy nő és egy férfi. 

● Minden testület egyharmada fiatalokból áll (16-25 évesek). A fiatalok e csoportja és az 

Európai Ifjúsági Rendezvény között különleges kapcsolat jött létre. 

Minden testület három alkalommal ülésezik 2021 szeptembere és 2022 februárja között. Az 1. 

ülésszakra Strasbourgban, az Európai Parlamentben került sor. A 2. ülésszakra online került sor, az 

Interactio segítségével: ez egy olyan online eszköz, amely lehetővé teszi a többnyelvű üléseket, 24 
nyelven, szinkrontolmácsolással. A 3. ülésszakra négy különböző tagállamban kerül sor: Az 1. 
vitacsoport Dublinban, az Institute of International and European Affairs-ben (Nemzetközi és Európai 

Ügyek Intézete) és a dublini várban, a 2. vitacsoport Firenzében, az Európai Doktori Intézetben, a 3. 

vitacsoport pedig Natolinban, az Európa Tanulmányok Szakkollégiumában és a varsói Kultúra és 

Tudomány Palotájában. A 4. vitacsoportnak a Maastrichti Egyetemmel és az Európai Közigazgatási 

Intézettel (EIPA) együttműködve a Studio Europa Maastricht adott otthont Maastrichtban, a 
Maastrichti Kiállítás- és Konferenciaközpontban (MECC).  

Míg az 1. ülésszak egy bevezető ülésszak volt, amelynek célja a jövőkép kialakítása, a napirend 
meghatározása és azon témák priorizálása volt, amelyekre a polgárok összpontosítani kívánnak, a 2. 

ülésszak pedig az e témákban való elmélyülést és az iránymutatások kidolgozását célozta, addig a 3. 

ülésszak célja a konferencia plenáris üléséhez való érdemi hozzájárulás volt azáltal, hogy az uniós 

intézmények számára nyomon követendő ajánlásokat fogalmazott meg. 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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3. Az ülésszak főbb eredményei: A vitacsoport által elfogadott ajánlások (a plenáris ülés elé 
terjesztendő) 

 

1. munkaterület: Önállóság és stabilitás  
 

1.1. alterület: Az EU autonómiája  
 

1. Javasoljuk, hogy az európai gyártásból származó stratégiai termékeket (például mezőgazdasági 
termékek, félvezetők, orvostechnikai felszerelések, innovatív digitális és környezetvédelmi 
technológiák) jobban népszerűsítsék és pénzügyileg is támogassák, hogy ezek az európai 
fogyasztók számára elérhetőek és megfizethetőek maradjanak, és a lehető legnagyobb mértékben 
csökkentsék a függőséget az Európán kívüli szereplőktől. Ez a támogatás magában foglalhatja a 
strukturális és regionális politikákat, az iparágak és ellátási láncok Unión belül tartását célzó 
támogatást, az adókedvezményeket, a szubvenciókat, az aktív kkv-politikát, valamint a kapcsolódó 
képesítések és munkahelyek Európában tartását célzó oktatási programokat. Ugyanakkor az aktív 
iparpolitikának szelektívnek kell lennie, és az innovatív termékekre, illetve az alapvető 
szükségletek és szolgáltatások biztosítása szempontjából releváns termékekre kell 
összpontosítania. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert Európa a kulcsfontosságú területeken túl sokszor került függőségekbe 
Európán kívüli szereplőktől, amelyek diplomáciai konfliktusokat okozhatnak, és az alapvető vagy 
stratégiai fontosságú termékek vagy szolgáltatások hiányosságaihoz vezethetnek. Mivel az EU-ban a 
termelési költségek gyakran magasabbak, mint a világ más részein, e termékek aktívabb promócióján 
és támogatásán keresztül az európaiak lehetőséget és ösztönzést kapnak arra, hogy versenyképes 
európai termékeket vásároljanak. Ez erősíti az európai versenyképességet is, és Európában tartja a 
jövőorientált iparágakat és munkahelyeket. A termelés erőteljesebb regionalizálása a szállítási 
költségeket és a környezeti károkat is csökkenteni fogja. 
 

 

2. Javasoljuk, hogy az EU csökkentse a kőolaj- és gázimporttól való függőségét. Ezt úgy kellene 
véghez vinni, hogy aktívan támogatjuk a tömegközlekedési és energiahatékonysági projekteket, a 
nagy sebességű európai vasúti és árufuvarozási hálózatot, valamint a tiszta és megújuló 
energiaforrásokon (különösen a nap- és szélenergián) alapuló energiaellátás és az alternatív 
technológiák (például a hidrogén vagy a hulladékból előállított energia) bővítését. Az EU-nak elő 
kell mozdítania a közlekedési kultúra megváltoztatását is, hogy az egyéni autóhasználatról a 
tömegközlekedésre, az e-autómegosztásra és a kerékpározásra térjünk át. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert mind Európa külső függőségekkel szembeni függetlensége, mind pedig az 
ambiciózus éghajlatvédelmi és CO2-csökkentési célok szempontjából nyertes helyzetet teremt. 
Lehetővé teszi azt is, hogy Európa erős szereplőjévé váljon a jövőorientált technológiák terén, hogy 
megerősítse gazdaságát és munkahelyeket teremtsen. 
 

 

3. Javasoljuk, hogy uniós szinten fogadjanak el egy olyan jogszabályt, amely biztosítja, hogy az összes 
uniós gyártási és ellátási folyamat és az importált áruk megfeleljenek a minőségi, etikai, 
fenntarthatósági és az összes idevágó európai emberi jogi normának, és nyújtsanak tanúsítást 
azoknak a termékeknek, amelyek megfelelnek a jogszabályoknak. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert mind a fogyasztóknak, mind a kereskedőknek segít abban, hogy könnyen 
hozzáférjenek a megvásárolni/forgalmazni kívánt termékekkel kapcsolatos információkhoz. Ez a 
tanúsítási rendszer ellenőrzésével érhető el; A tanúsítás is segít abban is, hogy csökkentsük a piacon 
forgalmazott olcsó és drága termékek közötti különbséget. Az olcsó termékek nem fogják teljesíteni 
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az előírt szabványt, és ezért nem tekinthetők jó minőségűnek. E minősítés megszerzése a környezet 
védelmét, az erőforrások megtakarítását és a felelős fogyasztás előmozdítását szolgálná. 
 

 

4. Javasoljuk egy egész Európára kiterjedő program végrehajtását, hogy támogassuk a stratégiai 
ágazatok helyi kistermelőit valamennyi tagállamban. Ezek a termelők szakmai képzést és – 
szubvenciókon keresztül – pénzügyi támogatást kapnának, és arra ösztönöznék őket, hogy (ahol az 
EU-ban rendelkezésre állnak a nyersanyagok) az import rovására több, a követelményeknek 
megfelelő árut állítsanak elő. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert az Unióban székhellyel rendelkező termelők támogatásával az EU gazdasági 
autonómiára tehet szert ezekben az ágazatokban. Ez a támogatás csak a termelési folyamat 
egészének megerősítését szolgálhatja, elősegítve ezzel az innovációt. Ez elvezetne ahhoz, hogy a 
nyersanyagokat fenntarthatóbb módon állítják elő az EU-ban, ami csökkentené a szállítási 
költségeket, és a környezet védelmét szolgálná. 
 

 

5. Javasoljuk az emberi jogok európai szintű érvényesítésének javítását az alábbiakon keresztül: 
figyelemfelhívás azokban az országokban, amelyek nem tartják be a megkövetelt mértékben az 
emberi jogok európai egyezményét (EJEE) vagy az emberi jogok és alapvető szabadságok 
védelméről szóló egyezményt; az EU és az uniós igazságügyi eredménytábla által koordinált 
szigorú ellenőrzés arra vonatkozóan, hogy a tagállamok milyen mértékben tartják tiszteletben az 
emberi jogokat, valamint a megfelelés szigorú kikényszerítése különböző szankciók révén. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a tagállamok az emberi jogok európai egyezményének ratifikálásakor már 
elfogadták az emberi jogokat, és most az egyes államokban kell növelni az elfogadottságukat annak 
biztosítása érdekében, hogy aktívan megismerjék és érvényesítsék az emberi jogokat ezekben a 
tagállamokban. 
 

 

6. Javasoljuk egy európai szintű felülvizsgálat és intenzív kommunikációs kampány elindítását annak 
érdekében, hogy az európai polgárok jobban megismerjék az EURES-t (Európai Foglalkoztatási 
Szolgálat), az uniós bevándorlási portált és a harmadik országbeli állampolgárok készségprofil-
készítő uniós eszközét, az uniós vállalatok pedig gyakrabban vegyék igénybe ezeket az eszközöket 
az állásajánlatok meghirdetése és közzététele céljából. 
 

Nem javasoljuk új online platform létrehozását, amely álláslehetőségeket hirdet az európai fiatalok 
számára. Már elegendő hasonló kezdeményezés létezik európai szinten. Úgy véljük, hogy a meglévő 
munkaerő és foglalkoztatási lehetőségek európai szintű előmozdításának kulcsa a már létező 
eszközök fejlesztése. 
 

1.2. alterület: Határok  
 

7. Javasoljuk, hogy hozzanak létre egy olyan rendszert az Unióba irányuló munkaerő-migrációra, 
amely az európai munkaerőpiacok valós igényein alapul. Ki kell alakítani az Unión kívüli és belüli 
szakmai oklevelek és egyetemi diplomák egységes elismerési rendszerét. A szakképzett migránsok 
számára szakmai képesítésen alapuló ajánlatokat, valamint kulturális és nyelvi integrációs 
ajánlatokat is be kellene vezetni. A megfelelő képesítéssel rendelkező menedékkérők számára 
hozzáférést kell biztosítani a munkaerőpiachoz. Létre kellene hozni egy integrált ügynökséget, 
amelynek alapját a foglalkoztatási szolgálatok európai együttműködési hálózata képezhetné. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert Európának bizonyos területeken képzett munkaerőre van szüksége, 
amelyeket belső munkaerővel teljes mértékben nem tudnak lefedni. Jelenleg nincs elég 
működőképes lehetőség a munkavállalási engedély jogszerű kérelmezésére az EU-ban. A szakmai 



 

  
4. vitacsoport, 3. ülés - 7 

 

oklevelek és egyetemi diplomák európai szintű elismerési rendszere megkönnyíti ezen igények 
kielégítését, és lehetővé teszi az Unión belüli és Unión kívülről érkező munkaerő-vándorlás 
egyszerűsítését. A foglalkoztatási hiányt így hatékonyabban lehetne pótolni, az ellenőrizetlen 
migrációt pedig jobban lehetne kezelni. A munkaerő-migrációt kezelő rendszer menedékkérők előtti 
megnyitása segíthetne felgyorsítani a menedékkérők beilleszkedését az európai gazdaságokba és 
társadalmakba. 
 

 

8. Javasoljuk, hogy Európai Unió terjessze ki jogszabályait, hogy több hatáskörrel és nagyobb 
függetlenséggel ruházza fel a Frontexet. Ez lehetővé teszi számukra, hogy minden tagállamban be 
tudjanak avatkozni, és így biztosítsák az EU valamennyi külső határának védelmét. Ugyanakkor az 
EU-nak meg kell szerveznie a Frontex szervezetére vonatkozó folyamatellenőrzéseket, mivel a 
visszaélések elkerülése érdekében teljes átláthatóságot kell teremteni a Frontex működésében. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert elfogadhatatlannak tartjuk, hogy megtagadhatják a Frontextől a 
határokhoz való hozzáférést, különösen olyan helyzetekben, amikor megsértik az emberi jogokat. 
Biztosítani kívánjuk, hogy a Frontex végrehajtsa az európai jogszabályokat. A Frontexen belüli 
helytelen magatartás megelőzése érdekében a szervezet szabályozására és ellenőrzésére is szükség.  
 

 

9. Javasoljuk, hogy az Európai Unió szervezze meg – kifejezetten a gazdasági migránsok számára – 
annak lehetőségét, hogy a kiindulási országban előszűrjék a polgárokat (igazolt készségek, háttér 
stb. szerint); ez annak meghatározása szolgál, hogy a fogadó ország gazdasági 
szükségleteinek/megüresedett álláshelyeinek függvényében ki jogosult az EU-ba jönni és ott 
dolgozni. Ezeket az előszűrési feltételeket nyilvánossá és mindenki által elérhetővé kell tenni. Ezt 
egy (online) Európai Bevándorlási Ügynökség felállításával lehetne megvalósítani.  
 

Ezt azért javasoljuk, mert ilyen módon a migránsoknak nem kellene illegálisan átlépniük a határt. Ez 
szabályozná az EU-ba belépő emberek áramlását, aminek eredményeképp enyhülne a határokra 
nehezedő nyomás. Ugyanakkor megkönnyítené a megüresedett álláshelyek betöltését is a fogadó 
országokban. 
 

 
10. Javasoljuk, hogy az Európai Unió gondoskodjon arról, hogy minden határnál azonos fogadó 

szabályzatokat alkalmazzanak és ugyanolyan fogadó létesítményeket alakítsanak ki, tiszteletben 
tartva az emberi jogokat, és garantálva minden migráns (pl. a terhes nők és a gyermekek) 
biztonságát és egészségét.  
 

Ezt azért javasoljuk, mert nagyra értékeljük, ha a migránsokkal szemben minden határon tisztességes 
és egyenlő bánásmódot biztosítanak. Meg akarjuk előzni, hogy a migránsok túl sokáig maradjanak a 
határokon, és a tagállamokat túlterhelje a migránsok beáramlása. Minden tagállamot jól fel kell 
készíteni a migránsok fogadására.  
 

 

2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner  
 

2.1. alterület: Kereskedelem és kapcsolatok etikai összefüggésben 
 

11. Javasoljuk, hogy az EU szerezzen érvényt a gyermekmunkát megengedő országokból származó 
termékek behozatalára vonatkozó korlátozásoknak. Ezt a vállalatok feketelistájának 
létrehozásával kellene megvalósítani, amelyet az aktuális körülményeknek megfelelően 
rendszeresen frissítenek. Javasoljuk továbbá, hogy a munkából kikerülő gyermekek számára 
biztosítsuk az iskolai oktatáshoz való fokozatos hozzáférést, és a gyermekmunkával kapcsolatos 
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fogyasztói tudatosságot az EU hivatalos csatornáin keresztül folyó tájékoztatással, például 
kampányokon és a gyermekek történeteinek elmesélésén keresztül mozdítsuk elő. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert felismertük, hogy összefüggés van az iskolához való hozzáférés hiánya és a 
gyermekmunka jelenléte között. Ezzel az ajánlással a fogyasztók figyelmét kívánjuk felhívni, hogy 
csökkentsük a gyermekmunkával készült termékek iránti keresletet, és végső soron felszámolhassuk 
ezt a gyakorlatot.  
 

 

12. Javasoljuk, hogy az EU alakítson ki partnerségeket a fejlődő országokkal, támogassa 
infrastruktúrájukat, és ossza meg a kompetenciákat a kölcsönösen kedvező kereskedelmi 
megállapodásokért cserébe, hogy segítse őket a zöld energiaforrásokra való átállásban. 
 

Ezt azért javasoljuk, hogy kereskedelmi partnerségek és diplomáciai megállapodások révén 
megkönnyítsük a fejlődő országokban a megújuló energiaforrásokra való átállást. Ez jó hosszú távú 
kapcsolatokat teremtene az EU és a fejlődő országok között, és hozzájárulna az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez. 
 

 

13. Javasoljuk, hogy az EU vezessen be egy kötelező ökopontozást, amelyet minden olyan termék 
elülső oldalán fel kell tüntetni, amelyet az átlagfogyasztó megvásárolhat. Az ökopontszámot a 
gyártásból és a szállításból származó kibocsátások, valamint a károsanyag-tartalom alapján 
számítják ki, a veszélyes termékek listája alapján. Az ökopontszámot egy uniós hatóságnak kellene 
kezelnie és felügyelnie. 
 

Ezt azért javasoljuk, hogy az uniós fogyasztók jobban tisztában legyenek az általuk vásárolt termékek 
környezeti lábnyomával. Az ökopontszám az egész EU-ra kiterjedő mérési módszer lenne, amely 
könnyen megmutatná, hogy egy termék mennyire környezetbarát. Az ökopontozásnak tartalmaznia 
kellene egy QR-kódot is a termék hátoldalán, amely további információkat nyújt a termék környezeti 
lábnyomáról.  
 

 

2.2. alterület: Nemzetközi éghajlat-politikai intézkedések 

 

14. Javasoljuk, hogy az Európai Unió fogadjon el stratégiát annak érdekében, hogy önállóbbá váljon az 
energiatermelésben. Egy, a meglévő európai energiaügyi intézményeket integráló európai 
szervnek kellene koordinálnia a megújuló energiák fejlesztését a tagállamok szükségleteinek, 
kapacitásának és erőforrásainak függvényében, tiszteletben tartva azok szuverenitását. Az 
intézmények e stratégia végrehajtása érdekében előmozdítanák az egymás közötti 
tudásmegosztást. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi függő helyzet kiszolgáltatottá tesz bennünket, ha politikai 
feszültségek alakulnak ki azokkal az országokkal, ahonnan importálunk. Ezt látjuk a jelenlegi 
villamosenergia-válságban is. Ennek a koordinációnak azonban tiszteletben kell tartania minden 
ország szuverenitását. 
 

 

15. Szigorúbb környezetvédelmi előírásokat javasolunk az Unión belüli és kívüli hulladékkivitelre, 
valamint szigorúbb ellenőrzéseket és szankciókat szorgalmazunk az illegális kivitel megállítása 
érdekében. Az EU-nak jobban kellene ösztönöznie a tagállamokat arra, hogy a saját hulladékukat 
újrahasznosítsák és az energiatermelésre használják fel. 
 

Ezt azért javasoljuk, hogy megállítsuk a környezeti károkat, amikor egyes országok mások kárára 
szabadulnak meg a hulladékuktól, különösen akkor, ha ez minden környezetvédelmi előírást 
figyelmen kívül hagyva történik. 
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16. Javasoljuk, hogy az EU erőteljesebben ösztönözze a folyamatban lévő környezetvédelmi átállást 
azáltal, hogy célul tűzi ki a környezetszennyező csomagolások megszüntetését. Ez magában 
foglalná a kevesebb csomagolóanyag vagy a környezetbarátabb csomagolás népszerűsítését. 
Annak érdekében, hogy a kisebb vállalatok is alkalmazkodni tudjanak, segítséget kell nyújtani 
nekik, és kiigazításokat kell bevezetni. 
 

Azért javasoljuk, mert csökkentenünk kell a természeti erőforrások felhasználását, különös 
tekintettel az Unión kívülről származó nyersanyagokra. Csökkentenünk kell az európaiak által 
bolygónknak és éghajlatnak okozott károkat is. A kisvállalkozásoknak nyújtott megnövelt támogatás 
kritikus fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy áraik emelése nélkül tudjanak alkalmazkodni. 
 

 

17. Javasoljuk, hogy az Európai Unió tagállamai közösen, komolyabban tekintsék át az atomenergia 
kérdését. Fokozott együttműködésre van szükség az atomenergia felhasználásának és abban 
betöltött szerepének értékelése terén, hogy Európának át kell állnia a zöld energiára. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert a nukleáris kérdést egy ország nem tudja megoldani. Jelenleg a tagállamok 
felében több mint száz reaktor működik, és még több építése van folyamatban. Mivel közös 
villamosenergia-hálózaton osztozunk, az általuk termelt alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos 
energia minden európai számára előnyös, és növeli kontinensünk energetikai autonómiáját. 
Ráadásul a nukleáris hulladék vagy egy baleset több országot is érintene. Függetlenül attól, hogy 
milyen döntés születik az atomenergia használatáról vagy nem használatáról, az európaiaknak 
közösen kell megvitatniuk a kérdést, és a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartása mellett több 
egybevágó stratégiát kell kialakítaniuk. 
 

 
 
 
2.3. alterület: Az európai értékek népszerűsítése 

 
18. Az EU-nak közelebb kellene kerülnie a polgárokhoz. Javasoljuk, hogy az EU teremtsen 

kapcsolatokat a polgárokkal és a helyi intézményekkel, például a helyi önkormányzatokkal, 
iskolákkal és településekkel, és erősítse meg ezeket a kapcsolatokat. Ennek célja az átláthatóság 
javítása, a polgárok elérése és a velük folytatott jobb kommunikáció a konkrét uniós 
kezdeményezésekről és az általános uniós információkról.  
 

Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi uniós információk nem eléggé hozzáférhetőek a társadalom 
minden csoportja számára, és nem jutnak el a hétköznapi polgárokhoz. Ez a tájékoztatás gyakran 
unalmas, nehezen érthető és nem felhasználóbarát. Ezen változtatni kell annak érdekében, hogy a 
polgároknak világos elképzelésük legyen az EU szerepéről és fellépéseiről. Az érdeklődés felkeltése 
érdekében az uniós információknak könnyebben megtalálhatónak, motiválónak és izgalmasnak kell 
lenniük, és hétköznapi nyelven kell megfogalmazni őket. Javaslataink: az uniós politikusok 
iskolalátogatásai, rádió, podcastok, közvetlen postai küldemények, sajtó, buszos kampányok, 
közösségi média, helyi polgári gyűlések és egy külön munkacsoport létrehozása az uniós 
kommunikáció javítására. Ezek az intézkedések lehetővé teszik a polgárok számára, hogy olyan uniós 
információkhoz jussanak, amelyek nem a nemzeti médián keresztül szűrődnek át. 
 

 

19. Javasoljuk a polgárok fokozottabb részvételét az uniós politikában. Az Európa jövőjéről szóló 
konferenciához hasonló, a polgárok közvetlen bevonását célzó rendezvényeket javasolunk. Ezeket 
nemzeti, helyi és európai szinten kell megszervezni. Az EU-nak koherens stratégiát és központi 
irányvonalakat kell biztosítania ezekhez az eseményekhez. 
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Ezt azért javasoljuk, mert ezek a részvételi demokráciára épülő rendezvények korrekt tájékoztatást 
nyújtanak az EU-ról, és javítják az uniós szakpolitikai intézkedések minőségét. A rendezvényeket az 
EU alapvető értékeinek – a demokrácia és a polgári részvétel – előmozdítása érdekében kell 
megszervezni. Ezek a rendezvények lehetőséget biztosítanának a politikusoknak annak 
bemutatására, hogy fontosnak tartják, hogy a polgárok tisztában legyenek az aktuális eseményekkel, 
és részt vegyenek azok alakításában. A központosított iránymutatások koherens és egységes formát 
adnak a nemzeti és helyi konferenciáknak.  
 

 

3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban 

 
3.1. alterület: Biztonság és védelem 

 

20. Javasoljuk, hogy az Európai Unió jövőbeni közös fegyveres erőit elsősorban önvédelmi célokra 
használják. Mindenfajta támadó katonai fellépés kizárt. Európán belül ez magában foglalná azt a 
képességet, hogy válsághelyzetekben, például természeti katasztrófák esetén a fegyveres erő 
támogatást nyújtson. Az európai határokon kívül ez biztosítaná azt a kapacitást, amelyet kivételes 
körülmények között és kizárólag az ENSZ Biztonsági Tanácsának megfelelő jogi felhatalmazása 
alapján, tehát a nemzetközi joggal összhangban be lehet vetni az adott területeken. 
 

Az ajánlás végrehajtása lehetővé tenné, hogy az Európai Uniót hiteles, felelős, erős és békés 
partnernek tekintsék a nemzetközi színtéren. A belső és külső kritikus helyzetekkel kapcsolatos 
megerősített reagálóképessége így várhatóan megvédi saját alapvető értékeit is. 
 

 

3.2. alterület: Döntéshozatal és az EU külpolitikája 

 

21. Javasoljuk, hogy az egyhangúsággal eldöntött kérdésekről minősített többséggel döntsenek. Az 
egyetlen kivétel az új tagok uniós csatlakozása, valamint az Unió alapelveinek módosítása lenne, 
amelyeket a Lisszaboni Szerződés 2. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzít. 
 

Ez megszilárdítja az EU pozícióját a világban azáltal, hogy egységes frontot mutat a harmadik 
országok felé, és általában – és különösen a válsághelyzetekben – határozottabb válaszlépéseket tesz 
lehetővé. 
 

 

22. Javasoljuk, hogy az Európai Unió erősítse meg azon képességét, hogy szankciókkal sújtsa azokat a 
tagállamokat, kormányokat, jogalanyokat, csoportokat vagy szervezeteket, valamint 
magánszemélyeket, amelyek nem tartják be az alapelveit, megállapodásait és jogszabályait. 
Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a már létező szankciókat gyorsan végrehajtsák és 
kikényszerítsék. A harmadik országokkal szembeni szankcióknak arányosnak kell lenniük az azokat 
kiváltó cselekménnyel, valamint hatékonynak kell lenniük, és megfelelő időben kell alkalmazni 
őket. 
 

Ahhoz, hogy az EU hiteles és megbízható legyen, szankciókat kell alkalmaznia azokkal szemben, akik 
megsértik az elveit. Ezeket a szankciókat gyorsan és tevőlegesen végre kell hajtani, és ellenőrizni kell. 
 

 

3.3. alterület: Szomszédos országok és bővítés 
 

23. Javasoljuk, hogy az Európai Unió rendeljen külön költségvetést az EU működésével és értékeivel 
kapcsolatos oktatási programok kidolgozásához. Ezt követően javaslatot tesznek a tagállamok 
számára, hogy azok integrálhassák ezeket a programokat az iskolai tantervükbe (általános iskolák, 
középiskolák és egyetemek). Ezen túlmenően az Erasmus-program keretében egy másik európai 
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országban tanulni kívánó hallgatók számára külön kurzust lehetne indítani az EU-ról és annak 
működéséről. Az ezt a kurzust választó hallgatók elsőbbséget élveznek az említett Erasmus-
programok helyeinek elosztásakor. 
 

Ezt azért javasoljuk, hogy erősítsük az Unióhoz való tartozás érzését. A javaslatok lehetővé teszik a 
polgárok számára, hogy jobban azonosuljanak az EU-val és közvetítsék annak értékeit. Emellett 
javítják az átláthatóságot az EU működésével, az uniós tagság előnyeivel és az Európa-ellenes 
mozgalmak elleni küzdelemmel kapcsolatban is. Visszatartó erőt is kell képezniük az EU-ból kilépő 
tagállamok számára. 
 

 

24. Javasoljuk, hogy az EU a más országokhoz fűződő kapcsolataiban jobban használja ki politikai és 
gazdasági súlyát, elkerülve ezzel, hogy bizonyos tagállamok kétoldalú gazdasági, politikai és 
társadalmi nyomás alá kerüljenek. 
 

Ezt három okból javasoljuk. Először is, ez megerősíti az Unión belüli egység érzését. Másodszor, az 
egyoldalú fellépés egyértelmű, határozott és gyorsabb választ ad, elkerülve azt, hogy más országok 
megpróbálják megfélemlíteni az uniós tagállamokat, és elnyomó politikát kíséreljenek meg velük 
szemben folytatni. Harmadszor, megerősíti az Unió biztonságát, és biztosítja, hogy egyetlen tagállam 
se érezze magát kizárva vagy figyelmen kívül hagyva. A kétoldalú válaszok megosztják az EU-t, és ezt 
a gyengeséget a harmadik országok kihasználják ellenünk. 
 

 

25. Javasoljuk, hogy az Európai Unió javítsa médiastratégiáját. Egyrészt az EU-nak meg kell erősítenie 
láthatóságát a közösségi médiában, és aktívan népszerűsítenie kell tartalmait. Másrészt az EU-nak 
folytatnia kell a személyes részvételen éves konferenciák szervezését, mint amilyen az Európa 
jövőjéről szóló konferencia. Javasoljuk azt is, hogy az EU egy hozzáférhető európai közösségi 
média platform előmozdításával ösztönözze tovább az innovációt. 
 

A fentieket azért javasoljuk, mert így nem csak a fiatalabb célközönséget érhetnénk el, hanem az 
európai polgárok körében is nagyobb érdeklődést és részvételt válthatnánk ki egy vonzóbb és 
hatékonyabb kommunikációs eszközzel. Az Európa jövőjéről szóló konferenciához hasonló 
események célja, hogy a polgárokat jobban bevonják a döntéshozatali folyamatba, és biztosítsák, 
hogy véleményüket meghallgassák. 
 

 

26. Javasoljuk, hogy a tagállamok állapodjanak meg egy határozott jövőképben és közös stratégiában 
az EU identitásának és egységének harmonizálása és megszilárdítása érdekében, mielőtt más 
országok számára is lehetővé tennék a csatlakozást. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert elengedhetetlennek tartjuk az EU megerősítését és a tagállamok közötti 
kapcsolatok megszilárdítását, mielőtt fontolóra vennénk más országok integrációját.  Minél több 
állam integrálódik az Unióba, annál bonyolultabbá válik a döntéshozatali folyamat az EU-n belül; 
ezért fontos az ilyen egyhangúsággal megszavazott döntéshozatali folyamatok felülvizsgálata. 
 

 

4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből  
 
4.1 alterület: A migráció kiváltó okainak megszüntetése 

 

27. Javasoljuk, hogy az Európai Unió aktívan vegyen részt az olyan Unión kívüli országok gazdasági 
fejlődésében, ahonnan nagymértékű a migránsok kiáramlása. Az EU-nak az érintett szervek 
(például helyi nem kormányzati szervezetek, helyi politikusok, a terepen dolgozók, szakértők stb.) 
segítségével meg kell keresnie a békés, hatékony és aktív beavatkozás lehetőségeit azokban a 
jelentős migrációs kiáramlás által jellemzett országokban, amelyek korábban megállapodtak a 
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helyi hatóságokkal folytatott együttműködés pontos feltételeiről. Ezeknek a beavatkozásoknak 
kézzelfogható eredményekkel és mérhető hatásokkal kell járniuk. Ugyanakkor ezeket a 
kézzelfogható eredményeket és hatásokat világosan fel kell vázolni annak érdekében, hogy az 
uniós polgárok megértsék az Unió által folytatott fejlesztési segélyezési politikát. Ebben az 
értelemben az uniós fejlesztési támogatási intézkedéseknek láthatóbbá kell válniuk. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert az EU ugyan dolgozik a nemzetközi fejlesztésen, ezt azonban folytatnia kell, 
és be kell fektetnie az általa folytatott politika és fellépések átláthatóságába és a láthatóságába. 
 

 

28. Javasoljuk egy közös európai munkaügyi keretrendszer létrehozását, amely harmonizálja a 
munkafeltételeket az egész Unióban (pl. minimálbér, munkaidő stb.). Az EU-nak törekednie 
kellene a közös alapvető munkaügyi normákat megalkotására, hogy megakadályozza a jobb 
munkafeltételek miatt a származási országukat elhagyó polgárok migrációját. E normák részeként 
az EU-nak meg kell erősítenie a szakszervezetek transznacionális szintű szerepét. Ezzel az EU a 
belső gazdasági migrációt (az uniós polgárok migrációját) kritikus kérdésnek tekintené.  
 

Ezt azért javasoljuk, mert megállapítottuk, hogy az Unión belül sokan gazdasági okokból vándorolnak 
el, mivel az európai tagállamok munkafeltételei között egyenlőtlenségek vannak. Ez agyelszíváshoz 
vezet, amit viszont el kell kerülni annak érdekében, hogy a tagállamok megtarthassák a tehetségeket 
és a munkaerőt. Bár támogatjuk a polgárok szabad mozgását, úgy gondoljuk, hogy az uniós polgárok 
uniós tagállamok közötti migrációja – ha nem önként történik – gazdasági okokra vezethető vissza. 
Ezért fontos egy közös munkaügyi keretrendszer létrehozása.  
 

 

4.2. alterület: Emberi tényezők  
 

29. A szolidaritás elvén alapuló közös és kollektív migrációs politika megvalósítását javasoljuk az EU-
ban. A menekültekkel kapcsolatos problémára szeretnénk összpontosítani. A közös eljárásnak 
minden uniós tagállamban olyan bevált gyakorlatokon és szokásokon kell alapulnia, amelyek az 
Unió valamennyi országában sikeresnek tűnnek. Ennek az eljárásnak proaktívnak kell lennie, és 
mind a nemzeti hatóságoknak, mind az uniós közigazgatásnak tevőlegesen végre kell hajtaniuk azt.  
 
A menekültekkel kapcsolatos probléma az EU összes országát érinti. Jelenleg az államok gyakorlatai 
túlságosan eltérőek, ami negatív következményekkel jár mind a menekültekre, mind az uniós 
polgárokra nézve. Ezért egy koherens és következetes megközelítésre van szükség. 
 

 

30. Javasoljuk, hogy az EU fokozza erőfeszítéseit a tagállamok polgárainak a migrációs témákkal 
kapcsolatos tájékoztatása és oktatása terén. Ezt a célt úgy kell elérni, hogy a gyermekeket a lehető 
legkorábban, már az általános iskola kezdetétől fogva oktatják az olyan témákról, mint a migráció 
és az integráció. Ha ezt a kisgyermekkori oktatást összekapcsoljuk a nem kormányzati szervezetek 
és ifjúsági szervezetek tevékenységével, valamint a széles körű médiakampányokkal, akkor teljes 
mértékben elérhetjük célunkat. Emellett többféle kommunikációs csatornát kellene használni, a 
tájékoztató füzetektől kezdve a televízión át a közösségi médiáig. 
 

Fontos megmutatni az embereknek, hogy a migrációnak számos pozitív aspektusa is van, például 
újabb munkaerőt jelent. Hangsúlyozni kívánjuk a figyelemfelhívás fontosságát mindkét folyamatban, 
hogy az emberek megértsék a migráció okait és következményeit, hogy megszűnjön az abból fakadó 
megbélyegzés, hogy valakit migránsnak tekintenek.  
 

 

4.3. alterület: Integráció  
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31. Javasoljuk, hogy a menedékkérők tagállami befogadására vonatkozó minimumszabályokról szóló 
2013/33/EU irányelv helyébe egy kötelező uniós rendelet lépjen, amely minden tagállamban 
egységesen alkalmazandó. Prioritásként kell kezelni a befogadó létesítmények és az elhelyezés 
javítását. Javasoljuk egy külön uniós felügyeleti szerv létrehozását a rendelet végrehajtására.  
 

A jelenlegi irányelvet nem hajtják végre egységesen minden tagállamban. El kell kerülni az olyan 
állapotokat, mint amilyenek a móriai menekülttáborokban alakultak ki. Ezért a javasolt rendeletet 
végre kell hajtani, és kötelező szankciókat kell bevezetni. A felügyeleti szervnek erősnek és 
megbízhatónak kell lennie. 
 

 

32. Javasoljuk, hogy az EU biztosítsa, hogy a tartózkodási engedéllyel kapcsolatos eljárás során 
minden menedékkérő és menekült nyelvi és integrációs tanfolyamokon vegyen részt. A 
tanfolyamoknak kötelezőnek és ingyenesnek kell lenniük, és személyes segítséget kell nyújtaniuk a 
kezdeti beilleszkedéshez. A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtását követő két héten 
belül el kell kezdődniük. Emellett ösztönző és szankcionálási mechanizmusokat kell bevezetni.  
 

A nyelv elsajátítása, valamint a célország kultúrájának, történelmének és etikájának megértése az 
integráció kulcsfontosságú lépése. A kezdeti integrációs eljárásra való hosszas várakozás negatív 
hatással van a migránsok társadalmi beilleszkedésére. A szankcionálási mechanizmusok segíthetnek 
a migránsok beilleszkedési hajlandóságának megállapításában. 
 

 

5. munkaterület: Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten 

 
5.1. alterület: A migránsok elosztása  
 

33. Javasoljuk, hogy a dublini rendszer helyébe egy jogilag kötelező érvényű szerződés lépjen, amely a 
szolidaritás és az igazságosság alapján biztosítja a menedékkérők igazságos, kiegyensúlyozott és 
arányos elosztását az EU-ban. Jelenleg a menekülteknek abban az uniós tagállamban kell 
benyújtaniuk menedékjog iránti kérelmüket, ahová először érkeznek. E rendszerátalakításnak a 
lehető leggyorsabbnak végbe kell mennie. Az Európai Bizottság új uniós migrációs és menekültügyi 
paktumra vonatkozó 2020-as javaslata jó kiindulási alap, amelyet jogi formába kellene önteni, 
mivel kvótákat tartalmaz a menekültek uniós tagállamok közötti elosztására vonatkozóan. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi dublini rendszer nem tartja tiszteletben a szolidaritás és az 
igazságosság elvét. Ez nagy terhet ró az EU határain fekvő országokra, ahol a legtöbb menedékkérő 
először lép be az EU területére. Minden tagállamnak felelősséget kell vállalnia az EU-ba érkező 
menekültáramlás kezeléséért. Az Unió közös értékeket képvisel, és ezzel összhangban kellene 
tevékenykednie.  
 

 

34. Javasoljuk, hogy az EU nyújtson támogatást az uniós tagállamoknak a menedékjog iránti kérelmek 
gyorsabb ütemű és a közös normáknak megfelelő feldolgozásához. Ezenkívül humanitárius szállást 
kell biztosítani a menekültek számára. Az érkezési országok tehermentesítése érdekében azt 
javasoljuk, hogy a menekülteket az EU-ba való első megérkezésük után gyorsan és hatékonyan 
helyezzék át az EU-n belül, hogy menedékjog iránti kérelmüket az EU-n belül máshol lehessen 
feldolgozni. Ehhez az EU pénzügyi támogatására, valamint az EU Menekültügyi Ügynökségén 
keresztül biztosított szervezeti támogatásra van szükség. Azokat az embereket, akiknek a 
menedékjog iránti kérelmét elutasították, hatékony módon vissza kell küldeni a származási 
országukba – mindaddig, amíg a származási országuk biztonságosnak tekinthető. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a menekültügyi eljárások jelenleg túl sok időt vesznek igénybe, és 
tagállamonként eltérőek lehetnek. A menekültügyi eljárások felgyorsításával a menekültek kevesebb 
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időt töltenek átmeneti szállásokon várakozva a menedékkérelmükről hozott jogerős határozatra. A 
befogadott menedékkérőket gyorsabban lehet integrálni a végleges célországukban. 
 

 

35. Javasoljuk, hogy az Unió nyújtson erőteljes pénzügyi, logisztikai és operatív támogatást az első 
befogadás kezeléséhez, ami az irreguláris migránsok esetleges integrációjához vagy 
hazatelepítéséhez vezetne. E támogatás kedvezményezettjei azok a határ menti uniós tagállamok, 
amelyek a migrációs hullám terhét viselik. 
 

Erőteljes támogatást javaslunk, mivel földrajzi elhelyezkedésük miatt néhány határ menti viseli a 
migránsok beáramlásának legnagyobb terhét. 
 

 

36. Javasoljuk, hogy erősítsék meg az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének megbízatását, hogy 
az igazságos elosztás érdekében koordinálja és irányítsa a menedékkérők elosztását az uniós 
tagállamok között. Az igazságos elosztáshoz figyelembe kell venni a menedékkérők szükségleteit, 
valamint az uniós tagállamok logisztikai és gazdasági kapacitását és munkaerő-piaci igényeit. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert a menedékkérők – tagállamok és polgáraik által egyaránt igazságosnak 
tartott – elosztásának központosított koordinációja és irányítása megelőzi a kaotikus helyzeteket és a 
társadalmi feszültségeket, és ezáltal hozzájárul az uniós tagállamok közötti nagyobb szolidaritáshoz. 
 

 
5.2. alterület: A menekültügyre vonatkozó közös megközelítés 
 

37. Javasoljuk egy átfogó uniós intézmény létrehozását vagy az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségének megerősítését, hogy egységes normák alapján az egész Európai Unióra kiterjedően 
feldolgozza és elbírálja a menedékjog iránti kérelmeket. Ennek az intézménynek kell felelnie a 
menekültek igazságos elosztásáért is. Ennek az intézménynek kellene meghatároznia azt is, hogy 
mely származási országok biztonságosak és melyek nem, és felelnie kell az elutasított 
menedékkérők visszaküldéséért.  
 

Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi menekültügyi politikát a nem egyértelmű felelősségi körök és az 
uniós tagállamok eltérő normái jellemzik. Ez ahhoz vezet, hogy a menekültügyi eljárásokat nem 
következetesen kezelik az EU-ban. Ezenkívül a Menekültügyi Ügynökség jelenleg csak „puha” 
hatalommal rendelkezik. Csak adhat tanácsot a tagállamoknak a menekültügyi kérdésekben.  
 

 

38. Javasoljuk, hogy valamennyi uniós tagállamban haladéktalanul hozzanak létre külön menekültügyi 
központokat a kísérő nélküli kiskorúak számára. Ezek arra szolgálnak, hogy a kiskorúakat a lehető 
leghamarabb elhelyezzék és a sajátos szükségleteiknek megfelelő ellátásban részesítsék.  
 

Azért javasoljuk ezt, mert: 
1. Sok kiskorú valószínűleg traumatizált (konfliktus sújtotta területekről érkezik). 
2. A különböző gyermekeknek eltérő igényeik vannak (életkor, egészségi állapot stb. szerint). 
3. Ha ezt az ajánlást végrehajtanák, az biztosítaná, hogy a kiszolgáltatott és traumatizált kiskorúak a 
lehető leghamarabb megkapják a szükséges ellátást. 
4. Mivel a kiskorúak jövőbeli európai polgárok, mint ilyenek, megfelelő bánásmód esetén pozitívan 
járulnak majd hozzá Európa jövőjéhez. 
 

 

39. Javasoljuk egy közös, átlátható rendszer létrehozását a menedékkérők gyors elbírálására. Ennek a 
folyamatnak minimumszabályokat kell előírnia, amelyeket minden tagállamban egyformán kell 
alkalmazni. 
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Azért javasoljuk ezt, mert: 
1. Ha ezt az ajánlást végrehajtanák, az a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb és átláthatóbb 
elbírálását eredményezné. 
2. Ha nem gyorsítják fel a menekültügyi eljárásokat, az illegalitáshoz és bűnözéshez vezet. 
3. Az ajánlásunkban említett minimumszabályoknak ki kell terjedniük az emberi jogok tiszteletben 
tartására, valamint a menedékkérők egészségügyi ellátására és oktatási szükségleteire. 
4. Ha végrehajtanék ezt az ajánlást, az ahhoz vezetne, hogy a menedékkérők hozzáférnek a 
foglalkoztatáshoz és képesek az önellátásra, ami lehetővé tenné az EU társadalmához való pozitív 
hozzájárulásukat. A foglalkoztatási jogállás legalizálása megakadályozza a menedékkérőkkel 
szembeni visszaéléseket a munka világában. Ez elősegíthetné az érintettek sikeresebb integrációját. 
5. A menekültügyi központokban eltöltött hosszabb idő negatív következményekkel jár az ott lakók 
mentális egészségére és jóllétére nézve. 
 

 

40. Határozottan javasoljuk az európai menekültügyet és bevándorlást szabályozó valamennyi 
megállapodás és jogszabály teljes körű felülvizsgálatát. Javasoljuk továbbá, hogy egy Európa 
egészét figyelembe vevő megközelítést fogadjanak el. 
 

Azért javasoljuk ezt, mert: 
1. A jelenlegi megállapodások 2015 óta és napjainkig sem működőképesek, a gyakorlatban 
megvalósíthatatlanok, és már nem felelnek meg a célnak. 
2. Az EU-nak kellene lennie az első „ügynökségnek”, amely irányítja az összes többi, közvetlenül a 
menekültügyi kérdésekkel foglalkozó ügynökséget és nem kormányzati szervezetet.  
3. Az érintett tagállamok nagyrészt magukra maradnak a kérdés kezelésével. Egyes tagállamok „à la 
carte” hozzáállása rossz fényt vet az EU egységére. 
4. Az új, célzott jogszabályok jobb jövőt biztosítanának minden menedékkérő számára, és egy 
egységesebb Európát teremtenének. 
5. A jelenlegi jogszabályok hiányosságai Európa-szerte konfliktusokhoz és egyet nem értéshez 
vezetnek, és az európai polgárok körében egyre nagyobb intoleranciát váltanak ki a migránsokkal 
szemben. 
6. A szigorúbb, megfelelő jogszabályok a bűncselekmények és a jelenlegi menekültügyi rendszerrel 
való visszaélések csökkenéséhez vezetnének. 
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I. melléklet: Hogyan készültek el az ajánlások? 

A. A 3. ülésszak áttekintése  
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4. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban / Migráció” 

B. Az ajánlás elkészítésének rendszere  
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4. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban / Migráció” 

C. A ajánlások elkészültének részletes folyamata 

2022. 02. 11., péntek 

1. plenáris ülés 

Cél: Újbóli kapcsolatfelvétel vitacsoportként a 3. ülésszakra való felkészülés céljából 

Köszöntő; polgári felszólalások; naprakész tájékoztatás a platformról; a hétvégi ülésszak napirendje; 
az ülésszakon alkalmazott módszertan ismertetése 

1. nyílt fórum 

Cél: Az iránymutatások prioritásainak meghatározása 

Az iránymutatások felolvasása és informális beszélgetés a termekben (tolmácsolás nélkül); az 
iránymutatások priorizálása matricákkal. Minden polgár ötven matricát kapott (tíz zöldet az 1. 
területhez, tíz pirosat a 2. területhez, tíz kéket a 3. területhez, tíz sárgát a 4. területhez, tíz 
narancssárgát az 5. területhez), és területenként legfeljebb tíz iránymutatást priorizált.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Az 1. alcsoport munkája 

Cél: Az irányvonalak ajánlásokká alakításának megkezdése 

5. munkaterület 
Felelősségvállalá
s és szolidaritás 
uniós szinten 

 
5.1. alterület A 
migránsok 
elosztása 

 

3. munkaterület  
Egy erős EU egy 
békés világban 

 
3.1. alterület 
Biztonság és 
védelem 

1. munkaterület 
Önállóság és 
stabilitás 
 
1.1. alterület Az EU 
autonómiája 

4. munkaterület 
A migráció 
emberi 
szemszögből 
 
4.1. alterület 
Integráció 

2. munkaterület 
Az EU mint 
nemzetközi 
partner 
 
2.2. alterület 
Nemzetközi 
éghajlat-politikai 
intézkedések 
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2022. 02. 12., szombat 

Az 2. alcsoport munkája 

1. cél: Az iránymutatások ajánlásokká történő átalakításának megkezdése 

Az 1. alcsoport munkájával azonos módszertant követtek. 

2. cél: Visszajelzés adása/fogadása más alcsoportoknak ugyanabból a területből. 

3. cél: Visszajelzés adása/fogadása más alcsoportoknak különböző területekből. 

Az eddigiekben tárgyalt módszertant követték. 

4. cél: A ajánlások véglegesítése 

Ebben az utolsó fázisban kísérletet tettek a többi alcsoporttól és a tényellenőrzésből származó 
visszajelzések integrálására. Az alcsoportok véglegesítették ajánlásaikat. 

2022. 02. 13., vasárnap 

2. nyílt fórum 

Cél: A konferencia plenáris ülésére szánt fő üzenetek kidolgozása 

A konferencia plenáris ülésének 20 fős képviselői csoportja az ülésszakok között is dolgozott a fő 
üzenetek kidolgozásán. Ennek érdekében interjúkat készítettek más résztvevőkkel, hogy 
megpróbálják megragadni ezeket az üzeneteket, és hogy egyszerű módon tudják közölni a 
vitacsoport megállapításait. A kulcsüzeneteknek tükrözniük kell a ajánlásokat és azok indoklását. 

2. plenáris ülés 

Cél: Ajánlások megszavazása 

Résztvevőknek adott utasítások: 

 

1. Nyomjon meg egy gombot a 

tableten 

 

2. Olvasson be egy QR-kódot a 

területhez tartozó ajánlásokat 

tartalmazó űrlap hivatkozását 

 

3. Ellenőrizze a tablet mögött 
található személyi 

azonosítószámot (PIN) 
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4. Írja be a PIN-t az űrlapba 

 

 

5. Szavazzon felfelé vagy lefelé 

mutató hüvelykujjal a terület 

összes ajánlására, és küldje el 

az űrlapot 

 
 

 

 

 

 

6. A 70%-nál nagyobb 

arányban pozitív (felfelé 

mutató hüvelykujj) szavazatot 

kapó ajánlások kerülnek 

elfogadásra. 
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II. melléklet: A szakértőktől és tényellenőrzőktől a tényellenőrzés támogatásához kapott 
információk 

A szakértők és a tényellenőrzők hozzájárulását az úgynevezett „Knowledge and Information Centre 
[Tudás- és Információs Központ] – KICK” koordinálta, amely a Common Secretariat [Közös Titkárság] 
és a tanácsadó csoport tagjaiból áll. Amikor a résztvevők, a segítők, a megfigyelők vagy a résztvevő 
szakértők úgy gondolták, hogy bizonyos tényeket tisztázni kell, ezt közölték a KICK-kel, amely 
átirányította a kérdést a megfelelő szakértőhöz, illetve tényellenőrzőkhöz. 

Helyszíni és online szakértők egy csoportja követte az alcsoportok megbeszéléseit, hogy 
kezdeményezni lehessen a tényellenőrzést. Emellett a három intézményből szakértők álltak 
rendelkezésre, hogy válaszoljanak a saját szakterületükre vonatkozó tényellenőrzési kérdésekre, 
különösen a már meglévő szabályozási és egyéb szakpolitikai eszközök tekintetében.  

A szakértőket és a tényellenőrzőket arra kérték, hogy nagyon rövid időn belül válaszoljanak, és olyan 
szöveget küldjenek, amely a lehető legegyértelműbb, és amelyet a moderátor a KICK jóváhagyását 
követően továbbíthat a résztvevőknek. Az alábbi szakértők álltak rendelkezésre, nem mindegyikük 
kapott kérdéseket, néhányan pedig különböző munkaterületeken tudtak közreműködni.  

Helyszíni és online szakértői lista: 

1. munkaterület szakértői: Önállóság és stabilitás  

● Sophie Vanhoonacker, az adminisztratív irányítás elnöke és Jean Monnet professzor a 

Maastrichti Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán (FASoS). 

● Martijn Pluim, az ICMPD migrációs párbeszédekért és kooperációért felelős 
igazgatója.  

2. munkaterület szakértői: Az EU mint nemzetközi partner 

● Heidi Maurer, a Danube University Krems e-kormányzati és -adminisztrációs 

tanszékének kutatója.  
● Anna Herranz-Surrallés, a Maastrichti Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi 

Karának nemzetközi kapcsolatokkal és politikatudománnyal foglalkozó docense. 

● Nadya Dedikova, diplomáciai író, az uniós zöld megállapodás diplomáciája. 

● Bernard Hoekman, a „Nemzetközi közgazdaságtan” kutatási terület igazgatója a 

firenzei Európai Egyetemi Intézet Felsőfokú tanulmányok Robert Schuman 
központjában.  

● Andrea Ott, az uniós külkapcsolati jog professzora a Maastrichti Egyetem Jogtudományi 

Karán. 

● Wolfgang Koeth, az Európai Közigazgatási Intézet vezető előadója. 

3. munkaterület szakértői: Egy erős EU egy békés világban  

● Steven Blockmans, az Európai Politikai Tanulmányok Központja kutatási igazgatója, 

az Amszterdami Egyetem uniós külkapcsolati és kormányzati jogi professzora és az 

European Foreign Affairs Review főszerkesztője.  
● Michael Zinkanell, az AIES igazgatóhelyettese. 

● Leonard Schuette, „Who gets to live forever? Toward an Institutional Theory on the Decline 

and Death of International Organisations” [Ki fog örökké élni? A nemzetközi szervezetek 

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
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hanyatlásának és bukásának intézményi elmélete] elnevezésű NestIOr projekt doktori 

kutatója, Maastrichti Egyetem. 

● Huszka Beáta, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa.  
● John O’Brennan, az európai integráció Jean Monnet elnöki tisztének betöltője és a 

Maynooth Centre for European and Eurasian Studies igazgatója.  

4. munkaterület szakértői: A migráció emberi szemszögből  

● Rainer Münz, a Közép-Európai Egyetem vendégprofesszora.  

● Rainer Bauböck, az Európai Egyetemi Intézet Felsőfokú tanulmányok Robert 
Schuman központjában a Nemzetközi Kormányzási Program részmunkaidős 
professzora. 

● Talitha Mortimer Dubow, a UNU-MERIT/ Maastricht Graduate School of Governance 

migrációs csoportjának kutatója, Maastrichti Egyetem. 

● Martijn Pluim, az ICMPD migrációs párbeszédekért és kooperációért felelős 
igazgatója.  

● Lalaine Siruno, PhD, School of Business and Economics, Maastricht Graduate School of 

Governance, Maastrichti Egyetem. 

● Jérôme Vignon, a Jacques Delors Intézet tanácsadója. 

5. munkaterület szakértői: Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten 

● Violeta Moreno-Lax, a londoni Queen Mary Egyetem jogi professzora.  

● Philippe De Bruycker, az Université Libre de Bruxelles Európai Tanulmányok 

Intézetének professzora és Jean Monnet elnöke. 

 

  

https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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III. melléklet: A vitacsoport által megvizsgált és el nem fogadott ajánlások 
 

 

1. munkaterület: Önállóság és stabilitás  
 
1.1. alterület: Az EU autonómiája 
 

Javasoljuk, hogy amennyiben a fejlődő országok ezt kérik, a gazdasági potenciáljuk kiinduló 
felmérése után indítsanak az egyes államok igényeihez igazodó partnerségeken és/vagy 
kereskedelmi megállapodásokon alapuló gazdaságfejlesztési intervenciós programokat, majd ezt 
követően nyújtsanak gazdasági támogatást, és biztosítsák a szakmai képzést. 

Ezt azért javasoljuk, mert mindez az ipari függetlenség kialakulásához vezet, olyan munkahelyeket 
teremtve, amelyek javítják az általános migrációs helyzetet/státuszt; segítheti a jobb kereskedelmi 
megállapodások támogatását is a fejlődő országokban. 
 

 

2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner  
 
2.1. alterület: Kereskedelem és kapcsolatok etikai összefüggésben 
 

Javasoljuk, hogy az EU olyan szabályozást vezessen be, amely kötelezi a vállalatokat, hogy 
időszakonként teljes körű (auditálási) jelentés benyújtásával ellenőrizzék ellátási láncukat, és 
olyan feltételeket határozzon meg, amelyek az etikai kritériumoknak megfelelően jutalmazzák és 
korlátozzák az importot. A vállalatnak mérettől függően belső és/vagy külső ellenőrzési jelentést 
kell benyújtania.  
 

Ezt azért javasoljuk, hogy az EU-val folytatott kereskedelemben kiterjesszük az etikai szempontokat 
azáltal, hogy az országokban nyomon követjük a vállalatok tevékenységét az ellátási láncban, 
ösztönözve a vállalatokat arra, hogy az etikai kritériumoknak megfelelően viselkedjenek, például a 
veszélyes termékek használata, a munkajogok és foglalkoztatási feltételek, a gyermekmunka 
esetleges alkalmazása és a környezetvédelem tekintetében. Ez az ajánlás nem vonatkozik a 
közvetlenül a fogyasztó által vásárolt online termékekre. 
 

 
3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban 

 
3.1. alterület: Biztonság és védelem 
 
Javasoljuk, hogy a jelenlegi európai biztonsági struktúrát egy hatékonyabb, eredményesebb és 
alkalmasabb szupranacionális struktúraként fogalmazzák újra. Ez végső soron az „Európai Unió 
közös fegyveres erőinek” létrehozásához fog vezetni. Ez a fejlődés a nemzeti fegyveres erők 
fokozatos integrációját és későbbi átalakítását vonja maga után. A katonai kapacitások és 
képességek Unió-szerte történő egységesítése arra is hivatott, hogy elősegítse a tartós európai 
integrációt is. Az Európai Unió közös fegyveres erőinek létrehozásához új együttműködési 
megállapodásra lenne szükség a NATO-val és a NATO nem európai tagállamaival is. 
 

Ettől az ajánlástól azt várjuk, hogy az Európai Unión belüli katonai struktúrák költséghatékonyabbak 
legyenek, és szükség esetén képesek legyenek reagálni és cselekedni. Ezen integrált megközelítésből 
adódóan az Európai Uniónak jobb helyzetbe kell kerülnie ahhoz, hogy kritikus helyzetekben 
határozottan és összehangoltan lépjen fel. 
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4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből  
 
4.1. alterület: A migráció kiváltó okainak megszüntetése 
 

Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy cselekvési protokollt az éghajlati válság miatt kialakuló 
közelgő menekültválsággal kapcsolatban. E protokoll részeként az EU-nak ki kell terjesztenie a 
menekültek és menedékkérők fogalmát, hogy az átfogó legyen, és magában foglalja az 
éghajlatváltozás által sújtott embereket is. Mivel sok migránsnak nem lesz lehetősége visszatérni a 
lakhatatlanná váló származási országába, a protokoll egy másik részének biztosítania kell, hogy az 
intézmények új hasznosítási módokat találjanak az éghajlatváltozás által sújtott területekre, hogy 
támogassák az ezeket a területeket elhagyó migránsokat. Az elöntött övezeteket például 
szélerőműparkok létrehozására lehetne felhasználni. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert mindannyian felelősek vagyunk a klímaválságért. Ezért felelősséggel 
tartozunk azok iránt, akiket ez a leginkább érint. Bár sem előrejelzésekkel, sem konkrét adatokkal 
nem rendelkezünk a jövőbeli klímamenekültekről, az éghajlatváltozás olyan dolog, amely minden 
bizonnyal emberek millióinak életét fogja befolyásolni. 
 
 
4.2. alterület: Emberi tényezők 
 

A jogszerű, humanitárius útvonalak azonnali javítását és finanszírozását és a közlekedési eszközök 
jól szervezett biztosítását javasoljuk a váltságövezetekből menekülők számára. A biztonsági 
európai utak (SER) különleges rendszerét egy kifejezetten erre a célra létrehozott különleges 
testületnek kellene kialakítania és szabályoznia. Ez a jogalkotási eljárás útján létrehozott 
ügynökség az eljárási szabályzatában rögzített sajátos hatáskörökkel rendelkezne.  
 
Az emberkereskedelem és az embercsempészet komoly probléma, amellyel foglalkozni kell. 
Ajánlásunk minden bizonnyal mérsékelné ezeket az aggodalmakat.  
 

 

4.3. alterület: Integráció 
 

Javasoljuk egy olyan európai irányelv bevezetését, amely biztosítja, hogy minden tagállam minden 
egyes lakónegyedében nem lehet 30%-nál több harmadik országból származó lakos. Ezt a célt 
2030-ra kell elérni, az európai tagállamoknak pedig támogatást kell kapniuk ennek 
megvalósításához. 
 

Ezt azért javasoljuk, mert az egyenletesebb földrajzi eloszlás javítja a migránsok elfogadottságát a 
helyi lakosság körében, és ezáltal jobb integrációhoz vezet. A százalékos arányt egy új dániai politikai 
megállapodás mintájára határoztuk meg.  
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IV. melléklet: Csoportosított iránymutatások 

 

1. munkaterület: Önállóság és stabilitás  

 
1.1. Az EU autonómiája  

 

1. 1.1.1.1. iránymutatás: Potenciálisan minden európai tagállamnak részt kellene vennie az 
euróövezetben, de a csatlakozási kritériumokat teljesíteni kell.  
 

2. 1.1.1.2. iránymutatás: A kriptovalutákkal végzett spekulációkból származó profitot meg kell 
adóztatni. A kriptovalutákat nem kellene elfogadni hivatalos fizetőeszközként.  
 

3. A 2 iránymutatás csoportosítása 
 

1.1.2.1. iránymutatás: Ösztönözni kell az európai gyártást, az európai munkásokat pedig 
támogatni kell.  
1.1.11.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az Unió tagállamai és értelemszerűen az onnan 
származó befektetők kedvezőbb szerződési feltételeket élvezzenek, mint azok az Unión 
kívüli befektetők, akik az EU-ban szeretnének befektetni.  

 
4. 1.1.2.2. iránymutatás: A helyi forrásokból származó ételeket reklámozni kell, és pénzügyi 

támogatásban kell részesíteni.  
 

5. 1.1.3.1. iránymutatás: A WTO-szabályoknak való megfelelést független testületeknek kell 
tanúsítaniuk, amelyeknek szankcionálniuk kell a szabályok megsértését.  

 

6. A 3 iránymutatás csoportosítása 

 
1.1.4.1. iránymutatás: A vállalatokat kötelezni kellene arra, hogy minden terméküket 
visszavegyék.  
1.1.4.2. iránymutatás: A vállalatokat kötelezni kellene arra, hogy 10 éves jótállást adjanak 
termékeikhez, és 20 évig gondoskodniuk kellene a cserealkatrészekről. 
1.1.10.2. iránymutatás: Az 1. csoport visszajelzése alapján úgy gondoljuk, hogy 10 éves 
jótállással/a cserealkatrészek 20 éves rendelkezésre állásával ezt biztosítani lehetne.  

 

7. A 4 iránymutatás csoportosítása 

 

1.1.4.3. iránymutatás: A termékeket a gyártási és az ellátási lánc során QR-kóddal kellene 
ellátni.  
1.1.10.1. iránymutatás: Mindenekelőtt azt javasoljuk, hogy hozzuk létre az uniós termékekre 
vonatkozó magas szintű szabványok rendszerét, hogy az minden importált termékre 
érvényes szabvánnyá váljon.  
1.1.14.1. iránymutatás: Az EU-nak rendelkeznie kellene a vállalatokra vonatkozó 
elszámoltathatósági programmal, amely arra ösztönözné őket, hogy tiszteletben tartsák az 
ellátási láncot érintő törvényeket, és megnehezítse számukra a szolgáltatások olyan 
országokba való kihelyezését, ahol a munkavállalókat kihasználják, vagy a munkavégzés nem 
fenntartható módon történik.  
2.1.2.1. iránymutatás: Tanúsítási rendszerek révén tájékoztatni kell a fogyasztókat a 
környezetvédelmi és munkafeltételekről (például az etikus termelési 
módszerek/ökopontszám).  
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8. 1.1.5.1. iránymutatás: A nemzetközi kereskedelmi egyezményekben mindig figyelembe 
kellene venni a fenntarthatósági és az etikai feltételeket.  

 

9. 1.1.5.2. iránymutatás: A szabványokat megsértő országokból származó importokra 
szankciókat és vámot kell kiszabni.  
 

10. 1.1.6.1. iránymutatás: Több technológiai és kutatás-fejlesztési partnerséget kell kialakítani 
olyan országokkal vagy országcsoportokkal, amelyek nem tartoznak a nagyobb partnereink 
közé (pl. Tajvan, Afrika, Latin-Amerika).  
 

11. 1.1.6.2. iránymutatás: Több nemzetközi iskolát kellene fenntartani és támogatni Európán 
kívül; az európai etikai értékeket tanítani kellene az iskolában.  
 

12. 1.1.7.2. iránymutatás: A tömegközlekedés kiterjesztésével csökkenne az autóktól való 
függőség.  
 

13. A 3 iránymutatás csoportosítása 

 

1.1.8.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az ilyen trend által leginkább érintett területeken 
dolgozó termelőket részesítsük egyfajta támogatásban.  
1.1.8.3. iránymutatás: Magas adó kivetését javasoljuk az Európai Unióból más országokba 
szállított anyagokra.  
1.1.8.4. iránymutatás: Az 1. csoporttól kapott visszajelzés alapján arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a szállítmányozó cégek szén-dioxid-kibocsátásának megadóztatása egy 
lehetséges megoldást jelentene.  

 

14. 1.1.8.2. iránymutatás: Rendkívül magas adók kiszabását javasoljuk az EU-ból exportált, majd 
az EU-ba újraimportált anyagokra/termékekre/árukra, ami kedvezőtlenné tenné az áruk 
uniós anyagok felhasználásával való gyártását az Unión kívül.  

 

15. 1.1.9.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy egy vállalatok gyártótevékenységeit helyezzék vissza 
az eredeti országba, ennek megfelelően a gyártás túlnyomó része visszakerül az Unióba 
(ennek előmozdítására az Unióba visszatérő vállalatok számára ösztönzőrendszer 
bevezetésére lehet szükség).  
 

16. 1.1.9.2. iránymutatás: Az 1. csoport visszajelzése alapján úgy gondoljuk, hogy a 
kulcsfontosságú nyersanyagok exportjának visszaszorítása jó megoldást jelenthet. Ez 
kizárólag ezt a nyersanyag-kategóriát érintené, a többi anyagkategóriát nem. 
 

17. 1.1.12.1. iránymutatás: Egységes, uniós szintű intézkedéseket javaslunk az importokkal és 
exportokkal kapcsolatos tárgyalásokhoz.  
 

18. 1.1.13.1. iránymutatás: Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan úgy véljük, hogy a tagállamokban 
az elmúlt években egyre többször megvitatott különböző kulcsfontosságú területek 
esetében az egységesség demonstrálása érdekében az európai jogalkotásnak elsőbbséget 
kellene élveznie a nemzeti törvények felett.  
 

19. A 2 iránymutatás csoportosítása 
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1.1.15.1. iránymutatás: Úgy véljük, hogy az európai intervenciós programokkal segíthetne 
ezeknek az országoknak abban, hogy javítsák a termelési kapacitásukat.  
2.1.3.1. iránymutatás: Erősebb kapcsolatok kialakítása a fejlődő gazdaságokkal, valamint 
más országokkal.  

 

20. 1.1.16.1. iránymutatás: Úgy gondoljuk, hogy az Unió egészére kiterjedő, és mindenki által 
elérhető platformot kellene teremteni a munkavállalási lehetőségek számára.  

 

 

1.2 Határok  
 

21. A 2 iránymutatás csoportosítása 

 

1.2.3.1. iránymutatás: A Frontexnek nagyobb felelősséget kellene vállalnia a külső határok 
védelmében. A Frontex munkavállalóit a tagállamokban a határőrökkel együtt kellene 
kiképezni. A Frontex emellett az Europollal is szorosan együttműködhetne.  
1.2.11.1. iránymutatás: Az EU-nak ki kell terjesztenie a jogszabályait, és nagyobb 
hatalommal és függetlenséggel kell felruháznia a Frontexet. Ezzel egyidejűleg azonban 
további korlátozásokat is be kell vezetnie, és a visszaélések elkerülése érdekében teljes 
átláthatóságot kell megkövetelnie a Frontex működésével kapcsolatban. 

 

22. 1.2.7.1. iránymutatás: Egy olyan munkaerő-migrációs rendszert kellene felállítani, amely az 
EU valódi igényein alapul; mintaként szolgálhatna a kanadai rendszer. A migránsok számára 
szakmai képesítésen alapuló ajánlatokat, valamint kulturális és nyelvi integrációs ajánlatokat 
is be kellene vezetni Európában.  

 

23. 1.2.7.2. iránymutatás: A magánszektort további ösztönzőkkel kellene motiválni arra, hogy a 
termelőtevékenységüket az Unión belül végezzék, és így munkát ajánlhassanak a 
migránsoknak.  
 

24. 1.2.9.2. iránymutatás: Az EU-nak a származási országban – kifejezetten a gazdasági 
migránsok számára – meg kell szerveznie azt a lehetőséget, hogy előszűrjék a polgárokat 
(igazolt készségek, háttér stb. szerint), annak meghatározása céljából, hogy ki jogosult az 
Unióba jönni és ott dolgozni. Ezeket az előszűrési feltételeket nyilvánossá és mindenki által 
elérhetővé kell tenni. Ezt egy (online) Európai Bevándorlási Ügynökség felállításával lehetne 
megvalósítani.  
 

25. 1.2.10.1. iránymutatás: Az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy minden határnál azonos 
szabályzatokat alkalmazzanak tiszteletben tartva az emberi jogokat, és garantálva minden 
migráns (pl. a terhes nők és a gyermekek) biztonságát és egészségét. Ha lehetséges, a 
Frontexszel együttműködésben. Ha egy adott ország ezt nem teljesíti, az EU-nak büntetést 
kellene kirónia az országra, vagy át kellene vennie az irányítást az ország egy bizonyos 
területe felett, hogy a menekültek biztonságosan utazhassanak keresztül az országon 
(egyfajta „fehér tranzitzónaként”, ahol átutazhatnak, de nem telepedhetnek le).  
 

26. 1.2.12.1. iránymutatás: Az EU-nak meg kellene akadályoznia, hogy a nem kormányzati 
szervezetek mentőjárművei önállóan járjanak el, és ezzel feleslegessé válnának. Az Unió 
kötelessége, hogy megmentse az embereket, és humanitárius módon járjon el. A nem 
kormányzati szervezetek mentőjárműveit az EU fennhatósága alatt kell működtetni, önállóan 
nem járhatnának el.  
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2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner  

 
2.1 Kereskedelem és kapcsolatok etikai összefüggésben 

  

27. A 2 iránymutatás csoportosítása 

 

2.1.1.1. iránymutatás: Az érintett országok magánszektorával és beszállítóival folytatott 
együttműködésen keresztül a problémát a felmerülés helyén meg lehet oldani.  
2.1.1.2. iránymutatás: Azokban az országokban, ahol gyermekmunka létezik, gondoskodni 
kell a gyermekek szociális körülményeinek javításáról, ideértve az ingyenes iskoláztatást is.  

 

28. A 2 iránymutatás csoportosítása 

 

2.1.2.2. iránymutatás: Az országok közötti kereskedelem nyomon követése, és az etikai 
értékek betartásának biztosítása.  
2.2.5.3. iránymutatás: Az exportáló országokkal folyó együttműködés erősítése annak 
érdekében, hogy megfeleljenek a környezetvédelmi és etikai normáknak, és termékeik 
eleget tegyenek az európai biztonsági előírásoknak (CE-címke, új, rugalmasabb és 
szélesebb körben betartott előírások megteremtése).  

 

29. 2.1.3.2. iránymutatás: Kínával a kereskedelmi szerződéseket a nemzetközi egyezmények és 
megállapodásokat alapján kell megkötni.  

 

30. A 3 iránymutatás csoportosítása 

 

2.1.4.1. iránymutatás: Például a szűkös időkben a termékekre kivetett kvótákkal.  
2.1.4.2. iránymutatás: Például az alapvető elektronikus termékek, valamint az 
egészségügyi termékek/vakcinák biztosításával.  
2.1.4.3. iránymutatás: A szűkös időkben biztosítani kell az alapvető termékek EU-n belüli 
saját gyártását. 

 

31. A 3 iránymutatás csoportosítása 

 

2.1.5.1. iránymutatás: Szabályozások, adók és büntetések kiszabása a korrupció ellen.  
2.1.5.2. iránymutatás: Amikor olyan országokkal folytatunk kereskedelmet, ahol nagy a 
korrupció, fontos, hogy minden fél alaposan megértse a megállapodás keretrendszerét.  
2.1.5.3. iránymutatás: A kereskedelmi egyezményeket tiszteletben kell tartani, amikor 
korrupció által sújtott országokkal kereskedünk, hogy a pénz a megállapodás szerint 
meghatározott módon kerüljön elosztásra.  

 

32. A 2 iránymutatás csoportosítása 

 

2.1.6.2. iránymutatás: Biztosítani kell a fejlődő országokkal kötött környezetvédelmi 
megállapodások tiszteletben tartását, és az EU-nak támogatnia kell mind a 
megállapodásokat, mind a fejlődő országokat.  
2.2.3.4. iránymutatás: A zöld technológiák fejlődő országoknak történő átadásának és 
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megosztásának előmozdítása (a kereskedelmi vagy diplomáciai megállapodások 
keretében).  

 

33. 2.1.6.3. iránymutatás: Tudatos, tájékozott fogyasztók az EU-ban.  
 
2.2 Nemzetközi éghajlat-politikai intézkedések 

 

34. 2.2.2.1. iránymutatás: Szigorúbb intézkedések és szabályozások az ilyen jellegű exportok 
korlátozására, és a nemzeti felügyeleti szervek közötti fokozottabb együttműködés a 
környezetvédelmi visszaélések elleni küzdelem érdekében.  

 

35. A 3 iránymutatás csoportosítása 

 

1.1.7.3. iránymutatás: A tagállamoknak javítaniuk kell a hulladék-újrafeldolgozást, és a 
hulladékot energiatermelésre kell felhasználniuk. Ezt az EU ösztönözhetné és 
támogathatná.  
2.2.2.2. iránymutatás: A jobb hulladék-újrafelhasználás ösztönzése, ideértve az 
energiatermelést is (biogáz).  
2.2.2.3. iránymutatás: Az újrahasznosítás fokozása.  

 

36. 2.2.2.4. iránymutatás: A csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése, és a 
kisvállalkozások támogatása a környezetbarátabb csomagolás használatára (készülékek).  
 

37. 2.2.3.1. iránymutatás: Egy közös hely megteremtése, ahol az európai vállalatok 
támogathatják a környezetbarát termékeiket és szolgáltatásaikat, és megoszthatják 
egymással tudásukat.  
 

38. 2.2.3.2. iránymutatás: Európai akadémiai konzorcium létrehozása elsősorban a zöld 
innovációk előmozdítására. 
 

39. 2.2.3.3. iránymutatás: Az Európai Innovációs Tanács életre hívása.  
 

40. A 4 iránymutatás csoportosítása 

 

2.1.6.1. iránymutatás: Magasabb adók kivetése a környezetvédelmi előírásokat be nem 
tartó országokra.  
2.2.4.1. iránymutatás: A termelési körülményeknek (környezetvédelmi és munkajog) 
megfelelő arányos adóztatás.  
2.2.4.2. iránymutatás: Szigorúbb szabályok felállítása az ilyen gyakorlatot követő vállalatok 
megbüntetésére.  
2.2.6.2. iránymutatás: Az adózási mechanizmusok és az adókedvezmények 
megerősítésével a kevesebb kibocsátást eredményező fogyasztás ösztönzése.  

 

41. 2.2.5.1. iránymutatás: Növelni kell az EU-ban kitermelt ásványi ércek és nyersanyagok 
részarányát.  

 

42. 2.2.5.2. iránymutatás: A környezetbarátabb kitermelési módszerek kifejlesztésének 
ösztönzése.  
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43. 2.2.6.1. iránymutatás: A digitális szolgáltatások energiafogyasztására bevezetett 
moratórium, valamint a különösen nagy energiaigényű és nem kulcsfontosságú felhasználási 
területek szabályozása, mint amilyenek például a kriptovaluták és a nem behelyettesíthető 
tokenek. 
 

44. A 3 iránymutatás csoportosítása 
  

1.1.7.1. iránymutatás: Az unión belüli energiatermelés kiterjesztésére és a belső 
erőforrások hatékonyabb felhasználására van szükség.  
2.2.7.1. iránymutatás: Az Unión belül több villamos energiát kell előállítani megújuló 
forrásból (nap-, szél-, vízenergia, hulladékból előállított biogáz).  
2.2.7.3. iránymutatás: Európa vezető szerepének kialakítása a zöld villamosenergia-
termelés területén (zöld villamos energiát használó Airbus).  

 

45. 2.2.7.2. iránymutatás: Európai vita indítása a nukleáris energiáról.  

 

46. 2.2.7.4. iránymutatás: Hatékonyabb energiatovábbítás az Európai Unión belül (gázvezetékek 
és egyéb vezetékek).  

 
 
2.3. Az európai értékek népszerűsítése  

 

47. 2.3.1.1. iránymutatás: Az értékek és a normák áttekintésével biztosítani kell, hogy az 
ötleteket minden tagállam magáénak érezze.  

48. 2.3.2.1. iránymutatás: Az ilyen jellegű folyamatokat (mint amilyen ez az Európa jövőjéről 
szóló konferencia, amelyen részt veszünk) gyakrabban kell megrendezni uniós szinten.  
 

49. A 4 iránymutatás csoportosítása 

 

2.2.1.1. iránymutatás: Közvetítők létrehozása és megerősítése az EU és a helyi 
intézmények között.  
2.2.1.2. iránymutatás: Közvetlenebb kommunikáció az európai polgárokkal a külön erre a 
célra kijelölt csatornákon (például jelentések, különféle médiák útján) az EU 
éghajlatvédelmi politikájáról, valamint a ténylegesen elvégzett projektekről és 
kezdeményezésekről.  
2.2.1.3. iránymutatás: Több statisztikát kell közzétenni a különböző uniós ágazatok 
kibocsátásairól, és láthatóbbá kell tenni azokat (például a fent említett csatornán 
keresztül).  
2.3.2.2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU egy külön erre a célra kijelölt csatornán vagy 
kommunikációs osztályon keresztül közvetlenül kommunikáljon az európai polgárokkal. Az 
elvégzett konkrét projektekre és kezdeményezésekre vonatkozó információk.  

 

50. 2.3.4.1. iránymutatás: Az EU-nak az uniós alapelvekkel és értékekkel összhangban közös 
védelmet kellene biztosítania a határainál. Függetlenül attól, hogy mi történik a külső 
határoknál, az emberi jogokat tiszteletben kell tartani.  

 

51. 2.3.4.2. iránymutatás: Az EU-nak ösztönöznie kellene az együttműködést a különböző uniós 
országok nemzeti hadseregei és az EU alkalmazottai között.  
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52. 2.3.4.3. iránymutatás: A szabályozott migráció biztosítása mellett az EU-nak gondoskodnia 
kellene a határok védelméről is.  
 

 

3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban  

 
3.1. Biztonság és védelem  

 

53. A 3 iránymutatás csoportosítása 

 

3.1.1.1. iránymutatás: A meglévő NATO-stratégiák és -struktúrák kiegészítéseként javasoljuk 
egy európai hadsereg felállítását.  
3.1.2.1. iránymutatás: Javasoljuk a jelenlegi (európai) biztonsági architektúra átszervezését, 
valamint a meglévő pénzügyi erőforrások hatékonyabb katonai alakulatokhoz való 
átcsoportosítását.  
3.1.3.1. iránymutatás: Javasoljuk a NATO-val összehangoltan működő európai fegyveres 
erők fejlesztését és felállítását.  
 

54. 3.1.4.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az európai fegyveres erőket csak védelmi célokra 
lehessen felhasználni; az agresszív katonai magatartást ki kell zárni.  
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3.2. Döntéshozatal és az EU külpolitikája  

 

55. A 2 iránymutatás csoportosítása 

 

3.2.1.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU kevesebb döntéshez követelje meg az egyhangúságot, 
és csak néhány alapvető és nem sürgős döntésekhez használja.  
3.3.1.1. iránymutatás: Javasoljuk az Európai Unión belüli döntéshozatali folyamat módosítását, hogy 
az összes döntést minősített többségi szavazással lehessen meghozni. A módosítás bevezetése után 
az EU megvizsgálhatja az új országok uniós csatlakozási kérelmét, és azt előterjesztheti minősített 
többségi szavazásra.  

 

56. 3.2.1.2. iránymutatás: Az 1. iránymutatás bevezetése mellett azt is javasoljuk, hogy az Unió 
erősítse meg a demokratikus struktúráját, például az Európai Parlament szerepét ezekben a 
folyamatokban.  

 

57. Az 5 iránymutatás csoportosítása 

 

2.3.3.1. iránymutatás: Polgárokként azt javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy „katalógust a 
bírságokról és a tagsági előjogok korlátozásairól”, amellyel kezelni lehet az értékek és más közös 
megállapodások megsértését.  
2.3.3.2. iránymutatás: Polgárokként azt javasoljuk, hogy az EU vezessen be szankciókat az emberi 
jogokat megsértő tagállamok ellen. A tagállamoknak egyöntetűen támogatniuk kell a szankciót.  
3.2.2.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az Európai Unió erősítse meg azt a képességét, hogy 
szankcionálni tudja a tagállamokat és a harmadik országokat, és gondoskodjon e szankciók 
érvényesítéséről.  
5.1.3.2. iránymutatás: (Pénzügyi) szankciók kivetése azon uniós tagállamokra, amelyek nem követik 
a migrációs politika meglévő szabályait és szolidaritási mechanizmusait.  
5.2.1.1. iránymutatás: Az uniós tagállamok ellen súlyos büntetést/szankciók kiszabását javasoljuk, ha 
a menekültügyi eljárások során megsértik az emberi jogokat vagy a jogállamiságot. Például vissza 
lehetne tartani az adott tagállamoknak járó uniós forrásokat.  

 

3.3. Szomszédos országok és bővítés  

 

58. 3.3.1.2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a tagállamok együttesen határozzák az Európa 
jövőjére vonatkozó egyértelmű és közös elképzeléseket a más szomszédos országokra 
kiterjedő uniós bővítéssel kapcsolatban.  
 

59. 3.3.2.1. iránymutatás: Javasoljuk a tagállamokban az európai polgári oktatás 
megteremtését, hogy a polgárok tájékozottabbak legyenek az EU-ról és annak működéséről, 
és átvegyék az európai értékeket. Ezt az európai polgári oktatást az uniós intézményeknek 
kell előterjeszteniük, majd a tagállamoknak kell elfogadniuk. 
 

60. 3.3.2.2. iránymutatás: Javasoljuk az EU jelenlétének kiterjesztését a közösségi médiára, 
különösen a fiatalabbakhoz fűződő kapcsolat kialakítása és a médiában folyó 
félretájékoztatás elkerülése céljából.  
 

61. 3.3.3.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU a szomszédos országokkal folytatott 
diplomáciai tevékenységei során használja ki jobban az Unió kereskedelmi erejét, amivel 
megakadályozhatja, hogy a szomszédos országok kétoldalú nyomást gyakoroljanak bizonyos 
tagállamokra. 
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4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből  
 
4.3. Integráció  

 

62. 4.1.1.1. iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy az EU pénzügyileg támogassa a származási 
országokat, hogy elősegítse azok gazdasági és politikai fejlődését, de minden esetet külön 
kell megvizsgálni, és figyelembe kell venni az adott ország sajátosságait. A szakértőknek 
azonosítaniuk kellene azokat az országokat, amelyekben ezek az intézkedések 
végrehajthatók, és irányítaniuk kellene a helyszínen kialakítandó intézkedéseket. A 
helyszínen dolgozó nem kormányzati szervezetekkel is együttműködésre kell törekedni a 
segélyek elosztásának elősegítése érdekében, mivel ők jól ismerik a helyzetet és a 
polgárokat. 

 

63. 4.1.1.2. iránymutatás: Javasoljuk a származási országokban a migráció támogatása és az EU 
szomszédos országokkal folytatott bővítési politikája közötti kapcsolat megteremtését.  
 

64. 4.1.1.3. iránymutatás: Javasoljuk az uniós tagállamok közötti migráció mint kritikus 
fontosságú probléma kezelését is.  
 

65. 4.1.2.1. iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy az EU vezessen be egy olyan modellt, amely 
elősegíti a migránsoknak a származási országukba való visszatérést előnyben részesítő 
oktatását és képzését, miközben mindig garantálja, hogy az életük ne legyen veszélyben 
ezekben az országokban. Fontos, hogy a migránsok képzésével növeljük ezeknek az 
országoknak az erőforrásait, és megvédjük a menekülteket azáltal, hogy támogatjuk őket az 
új készségek megszerzésében.  
 

66. 4.1.2.2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az Európai Unió közös vizsgaszinteket állapítson meg 
az EU-n belüli és kívüli országok számára, ami a migránsok és maguk az államok számára 
egyaránt kedvező.  
 

67. 4.1.2.3. iránymutatás: Egy közös munkaügyi keretrendszer kidolgozását javasoljuk, az Unión 
belüli stabilitás biztosítása érdekében.  
 

68. 4.1.2.4. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az Unió hozzon létre egy EURES-hez hasonló modellt, 
de a harmadik országokra összpontosítva.  
 

69. 4.1.3.1. iránymutatás: Javasoljuk olyan konkrét cselekvési terv kidolgozását az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre, amely az éghajlatváltozásra visszavezethető migráció 
szemszögéből foglalkozik a problémával. 
 

70. 4.1.3.2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az Európai Unió gondolja át, hogy mi minősül 
migrációs válságnak, és mi nem, és határozza meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a 
kettőt meg tudjuk különböztetni egymástól, és annak megfelelően tud eljárni.  

 
4.2. Emberi tényezők  

 

71. 4.2.1.1. iránymutatás: Javasoljuk egy közös migrációs politika bevezetését az Európai 
Unióban.  
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72. Az 6 iránymutatás csoportosítása 

 

4.1.4.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy dolgozzunk megbélyegzés felszámolásán.  
4.2.1.2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a tagállamokban vezessünk be olyan 
tevékenységeket, amelyek a migráció kérdésével kapcsolatos oktatásra és a társadalmi 
tudatosság fokozására összpontosítanak.  
4.3.3.2. iránymutatás: Többet kell hallanunk a sikeresen beilleszkedett migránsokról, 
ideális esetben nem kampányok keretében, hanem olyan eseményeken, ahol a migránsok 
mondják el a saját történeteiket.  
4.3.3.3. iránymutatás: Át kell gondolni, hogy miként lehetne kifejezetten azokra az 
emberekre hatni, akik negatívan állnak a migránsokhoz.  
5.1.6.3. iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy az EU tegyen nagyobb erőfeszítéseket az uniós 
polgárok migrációval kapcsolatos tájékoztatása terén, és az oktatási kampányaikban 
egyértelműen tisztázzák a migráció különböző kategóriáit (reguláris és irreguláris 
migránsok, menekültek, menedékkérők, migránsok).  
5.2.7.2. iránymutatás: Az erre kijelölt Uniós hatóságnak pontos információkat kellene 
biztosítania a tagállamoknak, hogy a polgárok megfelelően tájékozódhassanak a 
menedékkérők származási országának kultúrájáról és szellemiségéről. Erre a célra a médiát 
kellene felhasználni.  

 

73. Az 5 iránymutatás csoportosítása 

 

1.2.5.1. iránymutatás: Jobb és intenzívebb kommunikációra van szükség a migránsokkal 
azokban a származási és tranzitországokban, ahol embercsempészek működnek.  
1.2.8.1. iránymutatás: A származási országok potenciális migránsait jobban kell 
tájékoztatni, és javítani kell a kommunikációt. Többféle kommunikációs csatornát kellene 
használni, a tájékoztató füzetektől kezdve a televízión át a közösségi médiáig.  
1.2.9.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU tájékoztassa a jobb életre vágyó polgárokat 
(azaz nem a háborús menekülteket) a származási országban arról, hogy mire számíthatnak 
az új országban (a várakozások kezelése). Az EU-nak emellett infrastrukturális 
beruházásokat kellene végrehajtania a származási országban, és javítania kellene azok 
életminőségén, akik az országuk elhagyását fontolgatják.  
4.2.2.1. iránymutatás: Az EU-n belül egy közös és összehangolt információs politika 
kialakítását javasoljuk, amely azoknak az embereknek a származási országához szól, akik a 
csempészek áldozataivá válhatnak.  
5.1.6.4. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU fokozza az erőfeszítéseit a menekülthullámok 
irányításában és szabályozásában. Például az Uniónak az országuk elhagyásakor tanácsot 
kellene adnia a menekülteknek a befogadás reális esélyéről, az EU-ba való belépésre 
vonatkozó törvényekről, szabályokról és eljárásokról és az alternatívákról.  

 

74. 4.2.2.3. iránymutatás: Jogszerű, humanitárius útvonalak megteremtését és a közlekedési 
eszközök jól szervezett biztosítását javasoljuk a váltságövezetekből menekülők számára. 
Ugyanakkor azokat a feltételeket is meg kell határoznunk, amelyek alapján ellenőrizni lehet, 
hogy az Unióba érkezésük megalapozott-e. Az elsőbbségi intézkedések listája. 
 

75. 4.2.2.5. iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy helyezzünk nagyobb hangsúlyt az 
embercsempészet elleni küzdelemre. A nemzetközi biztonság és hírszerzés erősítése ezen 
tevékenységi területeken. Több finanszírozást kell nyújtani az intézményeknek, például az 
Europolnak és más ügynökségeknek. Az embercsempészet ellen fellépő, külön erre a célra 
felállított intézményekre van szükség a határokon.  
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76. 4.2.3.1. iránymutatás: Nem csak uniós szintű, hanem globális intézkedéseket is javaslunk. 
Együttműködés a világ különböző részein lévő országokkal. Zökkenőmentesen működő 
központok hálózata, ahol az emberek jó körülmények között tartózkodhatnak egy rövid 
ideig, és ahol valódi segítséget kapnak a gyors beilleszkedéshez és az új életük 
megkezdéséhez.  
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4.1. A migráció kiváltó okainak megszüntetése  

 

77. Az 2 iránymutatás csoportosítása 

 

4.3.1.1. iránymutatás: Minden országban biztosítani kell a migránsok szoros egyéni 
támogatását.  
4.3.1.2. iránymutatás: A migránsoknak minél előbb nyelvtanfolyamot kell biztosítani.  

 

78. 4.3.1.3. iránymutatás: Meg kell szüntetni a „gettókat”; a migránsokat el kell osztani a helyi 
lakosság körében. Ez különösen érvényes az iskolákra. Értékelni kell a romák sikertelen 
integrációjának tapasztalatait; le kell vonni a tanulságokat.  

 

79. 4.3.1.4. iránymutatás: A menekülteket támogatni kell a letelepedésben ott, ahol megfelelő 
munkalehetőséget kapnak. Ebből a célból egy platformot kellene létrehozni, amelyben 
rögzíteni és társítani lehetne a menekültek szakképzett munkavállalói profiljait és a 
szakképzett munkaerő iránti regionális keresletet.  
 

80. 4.3.2.2. iránymutatás: A következő egységes követelményeket kell alkalmazni az EU-ban a 
jogszerű migrációra: megérkezéskor a célország nyelvének vagy az angol nyelvnek B1 vagy 
B2 szintű ismerete, vagy a belépést követően kötelező nyelvtanfolyamok + szakképesítések, 
amelyek bizonyíthatóan keresettek az EU-ban (a képesítéseket ellenőrizni kell) + személyes 
nyilatkozat a migráció céljáról és tervezett időtartamáról. 
 

81. 4.3.3.1. iránymutatás: Lehetőségeket kell teremteni a személyes találkozásokra.  
 

82. Az 4 iránymutatás csoportosítása 

 

4.3.4.1. iránymutatás: A migránsok életkörülményeit és lakhatási feltételeit radikálisan 
javítani kell.  
4.3.4.2. iránymutatás: A migránsok számára lehetőséget kellene teremteni arra, hogy 
panaszt tehessenek a rossz életkörülmények és lakhatási feltételek miatt.  
5.2.7.1. iránymutatás: Az EU egészére kiterjedő program bevezetését javasoljuk, amely a 
menedékkérők megérkezésekor azonnal tájékoztatja őket arról, hogy hol vannak 
foglalkoztatási és lakhatási lehetőségek.  
5.2.9.1. iránymutatás: Úgy véljük, hogy programokat kellene bevezetni a menedékkérők 
támogatására, ideértve a pénzügyi segítséget is, ami megkönnyítené a beilleszkedésüket és 
az integrációjukat. A programok középpontjában a lakhatásnak és az oktatásnak kell állnia.  

 

 
5. munkaterület: Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten  
 
5.1. A migránsok elosztása  

 

83. A 4 iránymutatás csoportosítása 

 

1.2.4.1. iránymutatás: A migrációs kérelmek feldolgozási eljárását fel kellene gyorsítani.  
4.2.2.4. iránymutatás: Javasoljuk a menekültügyi eljárások felgyorsítását. A származási 
országba való biztonságos visszatérés biztosítása, ha valóban szükség van a személy 
visszaküldésére. Gondoskodni kell annak a helynek a biztonságáról, ahová az adott 
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személynek vissza kell térnie. Meg kell győződni arról, hogy az adott személy vissza akar-e 
térni az adott helyre, a visszatérés biztonságos-e a számára, és arról, hogy ott milyen 
körülmények várják. Meg kell bizonyosodni arról, hogy van esély a beilleszkedésre, hogy ne 
küldjük vissza azokat, akik nem akarnak visszatérni a származási országukba.  
4.3.2.1. iránymutatás: A menedékjog iránti kérelmezési eljárást fel kellene gyorsítani. 
Azonban garantálni kell a vizsgálati eljárás minőségét. Éppen ezért a hatóságok számára 
több személyzetet kellene biztosítani. Az EU tanulhatna az USA előszűrési eljárásaiból.  
5.1.1.1. iránymutatás: Azoknak az országoknak, ahová a menekültek megérkeznek 
(érkezési országok), nagyobb támogatásban kellene részesülniük, hogy a menedékjog iránti 
kérelmeket gyorsabban és hatékonyabban fel tudják dolgozni. Az érkezési országokat 
továbbá támogatni kellene, hogy megfelelő infrastruktúrát tudjanak biztosítani a 
menedékkérők elhelyezésére. Ezt a feladatot és a koordinációt egy uniós intézménynek 
kellene felvállalnia, például egy (létrehozandó) uniós migrációs minisztériumnak.  

 

84. A 8 iránymutatás csoportosítása 

 

1.2.6.1. iránymutatás: A dublini rendszert meg kell reformálni, és a migránsokat 
egyenlőbben kellene elosztani az uniós tagállamok között a befogadó országok 
kapacitásától és gazdasági teljesítményétől függően.  
4.2.2.2. iránymutatás: Javasoljuk a Dublini Egyezmény felülvizsgálatát. Több intézkedésre 
van szükség európai szinten, nem pedig a tagállamok szintjén.  
5.1.1.2. iránymutatás: A menedékjog iránti kérelmeket közvetlenül uniós szinten kellene 
benyújtani, nem a tagállamok szintjén. 
5.1.2.1. iránymutatás: Egy elosztási képletet kellene kidolgozni a menekültek (akik 
menedékjogot kaptak, és azok is, akik nem) uniós tagállamok közötti elosztására, 
figyelembe véve az egyes tagállamok egyéni körülményeit és (pénzügyi) kapacitásait.  
5.1.3.1. iránymutatás: Kvótákat kellene bevezetni és alkalmazni a menekültek uniós 
tagállamonkénti számának a tagállamok (pénzügyi) kapacitásai alapján történő 
meghatározásához.  
5.2.2.1. iránymutatás: A menekültügyi eljárások egységes szabályainak és feltételeinek 
kialakítását javasoljuk az Unióban.  
5.2.5.2. iránymutatás: Úgy véljük, hogy a dublini megállapodás az integráció tekintetében 
már nem praktikus és nem célravezető. A tervezett befogadásnak és integrációnak minden 
új paktum vagy megállapodás részét kell képeznie. A jelenlegi rendszer már nem felel meg 
a céljának, elavult, és a menedékkérőkre hagyja saját ügyeik intézését. A dublini 
megállapodás módosítása nem elegendő, új egyezményre van szükség.  
5.2.8.1. iránymutatás: Szilárd jogi keretrendszer megteremtését javasoljuk, amely 
biztosítja a menedékkérők és a kérelmek igazságos elosztását. Erőteljesebb rendszerre van 
szükség, amelynek keretében az Unió utasításokkal látja el a tagállamokat.  

 

85. 5.1.6.1. iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy az európai ügynökségek hangolják össze jobban a 
munkájukat, hogy biztosítani lehessen a menedékkérők és a menekültek (= irreguláris 
migráció) igazságos elosztását az EU-tagállamok között.  

 

86. 5.1.6.2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy az EU proaktív és távlati módon kezelje a 
válsághelyzeteket, és ne csupán reagáljon az uniós tagállamok határaihoz érkező 
menekülthullámokra.  
 

87. 5.1.7.1. iránymutatás: Azt javasoljuk, hogy az irreguláris migráció által különösen érintett 
országok kapjanak több pénzt és működési támogatást. Az egyes tagállamok hozzájárulási 
összegét objektív feltételek (például a GDP, a népesség száma stb.) alapján kellene mérni, és 
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az Uniónak meg kellene vizsgálnia azt a lehetőséget, hogy a pénzügyi piacokon (tőzsdéken) 
teremtsen elő pénzt annak érdekében, hogy finanszírozni tudja a közös terheket (és ezzel 
egyúttal előmozdítsa például az integrációs projekteket, a menekültekről való gondoskodást 
stb.).  
 

88. 5.1.7.2. iránymutatás: Több figyelmet kellene fordítani az uniós polgárok véleményére, és 
nagyobb erőfeszítéseket kellene tenni annak érdekében, hogy az olyan fontos ügyet illetően, 
mint a migráció, egyetértés és elfogadás jöjjön létre az uniós polgárok között. 
 

89. 5.1.8.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy a tagállamok jogszerű bevándorlásra vonatkozó 
migrációs politikája váljon liberálisabbá és átjárhatóbbá.  

 
5.2. A menekültügyre vonatkozó közös megközelítés  

 

90. 5.2.3.1. iránymutatás: Azon menekültek számára, akik nagy valószínűséggel menedékjogot 
fognak kapni az EU-ban, egyszerűsített menekültügyi eljárást kellene biztosítani, például 
közvetlenül a kiindulási országban.  

 

91. A 3 iránymutatás csoportosítása 

 

5.2.2.2. iránymutatás: Egy olyan magas szintű uniós intézmény felállítását javasoljuk, 
amely kezelné a menekültügyi problémákat, és gondoskodna a menekültügyek egységes és 
jogilag megalapozott kezeléséről. Ennek az intézménynek kellene meghatároznia, hogy 
mely származási országok tekinthetők „biztonságosnak”, és melyek nem.  
5.2.3.2. iránymutatás: Javasoljuk egy magasabb uniós szintű intézmény felállítását vagy az 
Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal megerősítését. Egy magas szintű intézmény 
egységesen tudná áttekinteni a menedékjog iránti kérelmeket az egész Unióban.  
5.2.11.1. iránymutatás: Egy központi szervezet létrehozását javasoljuk a menedékkérőkkel 
összes bevándorlási ügyének kezelésére. Egy átfogó szervezetet kell felállítani, amely 
rendelkezik a szükséges erőforrásokkal. Az összes feladat nyomon követését, koordinálását 
és irányítását ellátó központi szervezetre van szükség.  

 
92. 5.2.5.1. iránymutatás: Úgy véljük, hogy a menedékkérőket egységesebb és szervezett 

módon, átfogóan kellene integrálni.  
 

93. 5.2.6.1. iránymutatás: Olyan új megállapodást/jogi keretrendszert javaslunk, amely tükrözi 
napjaink körülményeit. Ennek az integráció problémáját kell először megcéloznia, mivel azt 
már korán kezelni kell.  
 

94. 5.2.10.1. iránymutatás: Javasoljuk, hogy minden uniós tagállam az összes megosztott 
erőforrás felhasználásával azonos módon alkalmazza az értékelési/kvalifikációs eljárást.  
 

95. A 3 iránymutatás csoportosítása 
 

5.2.12.1. iránymutatás: A kiszolgáltatott, kísérő nélküli kiskorúak és az árvák számára külön 
központot vagy központokat kell létrehozni, amelyek az EU-ba érkezésükkor azonnal 
gondoskodnak a szükségleteikről.  
5.2.12.2. iránymutatás: Javasoljuk, hogy – amint kivitelezhető – a kiskorúaknak 
biztosítsanak oktatási és egészségügyi programokat.  
5.2.12.3. iránymutatás: Javasoljuk egy támogató szolgálat felállítását, amely segíti a kísérő 



 

  
4. vitacsoport, 3. ülés - 40 

 

4. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban / Migráció” 

nélküli kiskorúak gondozását. Ezt gyorsan kellene megvalósítani. Támogatást kell nyújtani 
az önkéntes nevelőcsaládok számára. 
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