
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencia Európa jövőjéről – A polgári 

vitacsoport ajánlásai, 2022. március 11–12 

Összefoglaló jelentés  
 

 

 

Róma, 2022. március 16.  



 

 1 

Tartalomjegyzék 

 

Tartalomjegyzék ............................................................................................................................................ 1 

 

1. A vitacsoport kialakításának irányadó elvei .................................................................................. 2 

 

2. A résztvevők kiválasztása, a részvétel folyamata ........................................................................ 3 

 

3. A vitacsoport megszervezése ........................................................................................................... 6 

 

4. Munkamenetrend .................................................................................................................................. 6 

 

5. Összegyűjtött ajánlások ..................................................................................................................... 8 

Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás ........................................... 8 

1.  Túllépni a 20. századi termelési modellen .......................................................................................... 8 

2. A termelés hatékony és inkluzív szabályozása .................................................................................. 9 

3. A növekedést ne a termékek mennyiségében, hanem az emberek boldogságában mérjük ...... 9 

4. Az államok nagyobb fokú integrációja ............................................................................................... 10 

5. Inkluzivitási politikák ............................................................................................................................. 11 

6. Foglalkoztatás ........................................................................................................................................ 12 

Európa a világban .................................................................................................................. 13 

1. Az európai identitás megerősítése ..................................................................................................... 13 

2. A gazdaság és az intézmények megerősítése ................................................................................. 14 

3. Együttműködés és partnerségek ........................................................................................................ 15 

4. Politikai és kulturális referenciapont ................................................................................................... 16 

 

6. A résztvevők végső értékelése ....................................................................................................... 16 

 

 

  



 

 2 

1. A vitacsoport kialakításának irányadó elvei 
 

A vitacsoport munkáját úgy szerveztük meg és bonyolítottuk le, hogy az megfeleljen az Európa 

jövőjéről szóló konferencia nemzeti polgári vitacsoportjaira vonatkozó iránymutatásban foglaltaknak. 

Konkrétan: 

• Cél  

A vitacsoportban való részvételre meghívottak részvételi kérdőívet töltöttek ki, amely 

ismertette a projekt céljait, valamint konkrét információkat tartalmazott az Európa jövőjéről 

szóló konferenciáról, az érintett témákról és a részvétel módjairól. 

• Átláthatóság 

A kezdeményezést ismertető valamennyi anyagot különféle csatornákon keresztül a 

résztvevők rendelkezésére bocsátottuk, és minden esetben hivatkoztunk a konferencia 

hivatalos honlapjára. Az anyagokat e-mailben is megküldtük minden résztvevőnek. 

• Inkluzivitás 

A részvételi felhívást számos különböző módon közzétettük, így többek között e-mailben 

meghívót küldtünk az SWG közösség tagjainak, valamint a jelentkezési lapra mutató linkeket 

terjesztettük a Twitteren és a Linkedinen keresztül. Ennek nyomán több mint 400-an 

megnyitották a jelentkezési lapot, 245-en pedig ki is töltötték és be is küldték azt. A 

résztvevők (véletlenszerű) kiválasztása oly módon történt, hogy biztosított legyen a 

különböző nemű, életkorú, szociális hátterű, lakóhelyű és foglalkoztatási státuszú személyek 

képviselete. 

• Reprezentativitás 

Bár a minta mérete statisztikai értelemben nem reprezentatív, a minta összeállítására 

szolgáló mechanizmust úgy alakítottuk ki, hogy a résztvevők körében a lehető legnagyobb 

heterogenitást érjük el, és ezzel kicsiben reprodukáljuk a célközönséget. 

• Tájékoztatás 

Az összes résztvevő széles körű tájékoztatást kapott mind a konferenciáról, mind a 

vitacsoportban megvitatott témákról. A bevezető részben a semlegesség és a teljesség 

elvének megfelelően újból ismertettük a projekt célkitűzéseit és modalitásait. Emellett az 

SWG projektmenedzsereinek közvetlen telefonszámain keresztül minden résztvevő további 

információkat kérhetett az eseményről. 

• A csoportok munkája 

A folyamat fő célkitűzése az volt, hogy az Európai Uniónak címzett, a résztvevők által széles 

körben osztott konkrét ajánlásokat fogalmazzunk meg. Úgy alakítottuk a munkamódszert, és 

úgy vezettük a csoportokat, hogy a folyamat középpontjában a résztvevők észrevételeinek 

összegyűjtése, kidolgozása és összefoglalása álljon, és ugyanilyen hangsúlyt kapjon 

ezeknek az észrevételeknek az áttekintése és validálása a csoportok egy későbbi 

munkaülésén. 

• Ütemezés 

A munkaülések során kellemes légkört biztosítottunk, és bőséges időt adtunk a 

résztvevőknek arra, hogy megismerjék a megvitatandó kérdéseket, kifejtsék nézeteiket és 

meghallgassák mások véleményét. Emiatt a két főbb csoportot két alcsoportra osztottuk. A 

megbeszéléseket két napra ütemeztük, hogy a résztvevőknek legyen idejük átgondolni az 

elhangzottakat. 
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• Nyomon követés  

A munka utolsó napján minden csoport átnézte és validálta a munka előző szakaszában 

kidolgozott ajánlások első tervezetét. Miután az eredményekről szóló jelentést eljuttattuk a 

Minisztertanács elnökségének európai politikai osztályához, és megkaptuk a vonatkozó 

engedélyt, az ajánlások végleges változatát megosztottuk a vitacsoport valamennyi 

résztvevőjével. A résztvevőket minden esetben felkértük, hogy továbbra is kövessék nyomon 

a konferencia tevékenységeit a honlapon és a közzétételre kerülő frissítéseken keresztül. 

• Integritás 

A kapott megbízatásnak megfelelően az SWG autonóm módon végezte a teljes 

munkafolyamatot. A Minisztertanács elnökségének európai politikai osztálya folyamatos 

tájékoztatást kapott a kezdeményezés különböző lépéseiről és az elért eredményekről. 

• Adatvédelem 

Maradéktalanul biztosítottuk a résztvevők adatainak védelmét. A vitacsoportban való 

részvétel egyik feltétele volt, hogy a jelölteknek alá kellett írniuk a jogszabályban előírt 

beleegyező nyilatkozatot. 

• Értékelés 

A folyamat végén minden résztvevő kérdőívben számolhatott be tapasztalatairól. A kérdőív 

eredményeit ez a jelentés is ismerteti. 

 

2. A résztvevők kiválasztása, a részvétel folyamata 
 

Kiválasztás 

A rendezvényt megelőző kommunikációs szakaszban arra törekedtünk, hogy legalább 50, a 

kezdeményezésben való részvétel iránt érdeklődő olasz állampolgárt toborozzunk a vitacsoportba. 

Erre a célra létrehoztunk egy rövid jelentkezési lapot: ez tulajdonképpen egy kérdőív volt, amelyet 

online kellett kitölteni az SWG platformján, és amelyben a részvétel iránt érdeklődők jelentkezhettek 

a vitacsoportba. A jelentkezéshez csak azokat az adatokat kellett megadniuk, amelyekre 

szükségünk volt a jelentkezők klaszterekbe sorolásához. A résztvevőket ezután véletlenszerűen 

választottuk ki ezekből a klaszterekből. A részvételhez a jelölteknek rendelkezniük kellett 

internetkapcsolattal, továbbá egy mikrofont és kamerát egyaránt magában foglaló eszközzel. A 

részvétel másik feltétele a konferencia alapokmányának aláírása volt. 

A jelentkezési lapot közösségi hálózatokon terjesztettük, az SWG fiókjain keresztül. E célból hat 

posztot helyeztünk el a Twitteren és egyet a Linkedinen, a következő eredményekkel: 

 
Közösségi 

oldalak 

Időpontok 
Megtekintések 

száma 
A jelentkezési lapra 

mutató link megnyitása 

Twitter 6 poszt 
március 8. és 10. között 

889 31 

 

Linkedin 

1 poszt 

március 8-án 
410 25 
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Ezzel egy időben az SWG közösség tagjait is felkértük a jelentkezésre, hogy biztosítani tudjuk az 

olasz lakosság maximális képviseletét, nemcsak társadalmi jellemzők, hanem az elképzelések, a 

kulturális irányultság és az értékek tekintetében is. 

Jelentkezni március 8-án 8 óra és március 10-én 16 óra között lehetett. Összesen 420-an nyitották 

meg a jelentkezési lapot, és közülük 225-en ki is töltötték azt. 

Összesen 140 fő volt kiválasztható, közülük 70-et választottunk ki különböző – a nemek, a földrajzi 

eloszlás, az életkor és a végzettség szempontjából kiegyensúlyozott jelenlétet biztosítani hivatott – 

kritériumok alapján. 

A jelöltek kiválasztása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyenlő esély elve szerint 

járjunk el, így a résztvevőket a feltételes véletlenszerűség kritériumán alapuló eljárások keretében 

választottuk ki. 

A sorsolás véletlenszerűsége a projekt központi eleme volt, amellyel biztosítani kívántuk a részvételi 

folyamat méltányosságát. A kezdeményezés szellemében azonban fontosnak tűnt egy olyan 

stratégia alkalmazása, amely nemcsak arra irányult, hogy a lehető legtöbb embert vonjuk be, hanem 

arra is, hogy a kiválasztott személyek körében biztosítsuk a lehető legnagyobb heterogenitást és 

ezzel előmozdítsuk az inkluzivitást. 

 

A kiválasztható jelöltek megoszlása a következő volt:

 

 

Miután kiválasztottuk a 70 jelöltet, a rendezvény reggelén telefonon értesítettük őket, hogy erősítsék 

meg részvételi szándékukat. A hívásokat az SWG CATI kapcsolattartó központja kezdeményezte. 

E szakasz végén 59 személyt regisztráltunk, akik megerősítették részvételüket. Közülük 55-en 

vettek részt ténylegesen és aktívan a vitacsoportban. 
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A vitacsoport szociális és életkor szerinti összetétele a következő volt: 

 

Ábra a kiválasztási folyamat eredményeiről: 
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Kommunikációs anyagok 

Annak érdekében, hogy a résztvevők a legelső szerepvállalásuktól kezdve aktívan és motiváltan 

működjenek közre a vitacsoportban, az alábbi anyagokat bocsátottuk rendelkezésükre: 

• A „Konferencia Európa jövőjéről” kezdeményezést és a nemzeti vitacsoportokat 
ismertető tájékoztatók 

• A „Konferencia Európa jövőjéről” alapokmánya 
• A vitacsoportokban megvitatandó témák 
• A részvételhez szükséges technikai és szervezési információk 

 

3. A vitacsoport megszervezése 
 

Annak érdekében, hogy a munkájuk miatt elfoglalt résztvevők a lehető legnagyobb mértékben részt 

tudjanak venni a vitacsoportban, a megbeszéléseket két egymást követő fél napra – köztük egy 

munkaszüneti napra – ütemeztük: 

• március 11-én pénteken 16 és 20 óra között, és 

• március 12-én szombaton 10 és 12 óra között. 

E döntéssel egyrészről az volt a szándékunk, hogy megkönnyítsük a munkavállalók részvételét a 

kezdeményezésben, másrészről pedig az, hogy lazítsuk a részvétellel járó erőfeszítéseket, és ezzel 

ösztönözzük a nagyobb figyelmet és részvételt, illetve azt, hogy több teret adjunk a benyújtott 

kérdések és javaslatok megvitatásának. 

A vitacsoport résztvevői a GoToMeeting platformon keresztül vettek részt a két munkaülésen. A 

résztvevőket 4 csoportra osztottuk (tematikus területenként kettőre), a munkaüléseket az SWG 

moderátora irányította, és az elhangzottakat jegyzőkönyvben rögzítettük. A moderátorok két 

különböző vitaszakaszt (tematikus területenként egyet) jártak be a résztvevőkkel azzal a céllal, hogy 

mindannyiukat a lehető legnagyobb mértékben bevonják, és biztosítsák a maximális inkluzión és 

semlegességen alapuló megközelítést. 

 

 

4. Munkamenetrend 
 

Első ülés (2022. március 11., péntek) 

• 15:00 – Megnyitottuk a kapcsolatot, és a résztvevők csatlakozhattak a platformhoz, 
valamint ellenőrizhették audio- és videorendszereik működését. 

• 16:00 – A moderátor bevezette a megbeszéléseket, ismertetve a kezdeményezés mögött 
meghúzódó elképzelést és a munka strukturálását. 

• 16:15 – A jelentkezési szakaszban megadott preferenciáik alapján csoportokba osztottuk a 
résztvevőket. 

• 16:20 – A megbeszélések kezdete 
• 20:00 – Az ülés vége 
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Második ülés (2022. március 12., szombat) 

• 10:00 – A munka folytatása az előző napi munka eredményeinek felolvasásával 
• 10:15 – A vita folytatása, a résztvevők véleményei és észrevételei 
• 12:00 – A munka vége 
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5. Összegyűjtött ajánlások 
 

Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 

foglalkoztatás 
 

1. Túllépni a 20. századi termelési modellen 
 

A vitacsoport résztvevői szerint a legújabb globális események (a Covid19-világjárvány és az 

Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus) egyértelműen rávilágítottak a jelenlegi európai termelési 

modell korlátaira, és arra, hogy újra kell gondolnunk ezt a sokak által huszadik századinak nevezett 

modellt. 

A résztvevők megtapasztalták, hogy Európa az energia- és élelmiszer-ellátás tekintetében nagyban 

függ az Európai Unión kívüli országoktól, és (a világjárvány során) világosság vált számukra, hogy 

egyedül nem tudunk elég orvosi eszközt és oltóanyagot gyártani ahhoz, hogy önmagunkban vegyük 

fel a küzdelmet a vírus terjedése ellen. A résztvevők úgy érzékelték, hogy gazdasági rendszerünk 

egyik alapvető gyengesége az önellátás hiányával függ össze. 

Ezzel párhuzamosan a résztvevők meg vannak győződve arról, hogy ha erősebb gazdaságot 

akarunk, amely képes munkahelyeket teremteni, és eközben nem veszíti szem elől a társadalmi 

igazságosságot, akkor komoly technológiai eszközökkel kell rendelkeznünk. Ehhez elengedhetetlen 

egy olyan oktatási rendszer előmozdítása, amely egyre inkább a természettudományok, a 

technológia, a műszaki tudományok és a matematika területére összpontosít. 

A résztvevők szerint a technológiai innováció, a fenntartható energia, valamint a turizmus és a 

kultúra az a három terület, amely alapvető figyelmet érdemel a jövő európai gazdaságának 

fejlődése szempontjából, és különösen ügyelni kell az alapszintű termelés fenntartására annak 

érdekében, hogy az alapvető termékek és nyersanyagok tekintetében ne alakuljon ki túlzott 

függőség a nem uniós országoktól. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Fel kell lépni az éghajlatváltozással szemben, és hatékonyan fel kell 

használni az alternatív energiaforrásokat. 

2. Be kell ruházni egy turizmuson és kultúrán alapuló gazdaságba, beleértve 

a számos kisebb európai úti célt is. 

3. Nagy hangsúlyt kell fektetni a technológiára és az innovációra mint a 

növekedés motorjaira. 

4. Csökkenteni kell a más országoktól való függőséget a nyersanyagok, az 

energiaforrások és a mezőgazdaság tekintetében. 

5. Ösztönözni kell a fiatalokat a tudományos tantárgyak tanulására. 
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2. A termelés hatékony és inkluzív szabályozása 
 

Ahhoz, hogy túllépjünk a huszadik századi gazdasági berendezkedésen, felül kell vizsgálnunk az 

üzleti tevékenységet szabályozó előírásokat és eljárásokat is. E tekintetben a résztvevők négy 

ajánlást fogalmaztak meg, amelyek ugyanazt a logikát követik: egyrészről egyszerűbbé kell tenni a 

szabályokat, másrészről továbbra is határozottan fel kell lépni a szabályokat megszegőkkel 

szemben (különösen a hamisított termékek és a tisztességtelen verseny tekintetében). 

A résztvevők kiemelték, hogy a gazdasági szabályoknak mindenekelőtt hatékonyaknak kell lenniük, 

és a lehető legkisebb mértékben szabad csak olyan rendelkezéseket alkalmazni, amelyek a 

termelési folyamatok szabványosítására irányulnak (mivel az ilyen előírások veszélyeztetik a mély 

kulturális gyökerekkel rendelkező helyi termékek előállítását). Emellett kritikával illették azt a 

jelenséget, hogy mezőgazdasági javakat kell megsemmisíteni amiatt, hogy be kell tartani az előre 

meghatározott termelési kvótákat. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

 
1. Vissza kell szorítani a bürokráciát (engedélyek, tanúsítványok). 

2. Vissza kell szorítani a termékek szabványosítását, és el kell ismeri a helyi 

és regionális kulturális és termelési sajátosságokat (tiszteletben kell tartani 

a termelési hagyományokat). 

3. A mezőgazdasági termelésben túl kell lépni a rögzített kvóták logikáján, és 

fel kell hagyni a megtermelt többlet megsemmisítésével. 

4. Fel kell lépni a hamisítással és a tisztességtelen versennyel szemben. 

 

3. A növekedést ne a termékek mennyiségében, hanem az emberek 

boldogságában mérjük 
 

Ha hátunk mögött akarjuk hagyni a huszadik századi termelési modellt, nemcsak a termelési 

módszereket kell megváltoztatnunk, hanem egy olyan új kultúrát is ki kell alakítanunk, amelyben a 

növekedési mutatókat nem csupán a megtermelt áruk mennyiségére alapozzuk, hanem arra a 

képességünkre is, hogy a polgároknak esélyt kínáljunk a boldogságra. Az új gazdaságban a 

szakpolitika hatásainak és a beruházásoknak a megítélésekor nem a termékekből, hanem az 

emberekből kell kiindulnunk. Ezt azt jelenti, hogy a bruttó hazai termék mérésén alapuló 

mutatórendszerről egy olyan rendszerre kell áttérni, amely képes mérni az emberek jóllétét, azaz a 

bruttó hazai boldogságot. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Ki kell alakítani egy olyan gazdaságot, amely nem termékek, hanem 

boldogság „előállítására” irányul. 
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4. Az államok nagyobb fokú integrációja 
 

Mindenki számára világossá vált – még azok számára is, akik kevésbé elégedettek a jelenlegi 

berendezkedéssel és az Európai Unió által eddig elért eredményekkel –, hogy a monetáris unió nem 

elegendő, és hogy Európának összetartó politikai egységként egyre nagyobb erővel kell fellépnie, 

képesnek kell lennie egységes álláspontot képviselve tárgyalni külső felekkel, az Unión belül pedig 

szolidárisabban kell cselekednie. Az Európai Unió politikai, kereskedelmi és termelési erejének 

növelése szempontjából kulcsfontosságú a szorosabb egység, tehát az alaptörvények 

homogenitása, valamint a vállalkozások és a polgárok adóztatásának integrált és koherens 

rendszere, amelyben összhangba kerülnek a bérek és a polgároknak nyújtott szolgáltatások. Csak 

ily módon lesz képes Európa csökkenteni a társadalmi különbségeket és javítani az életminőséget. 

Ez azt jelenti, hogy nem szabad elvetni az elmúlt évek eredményeit, és meg kell őrizni a jóléti 

koncepciót, mivel az a vitacsoport résztvevői szerint a világ legfejlettebb rendszere, amely a 

leggondosabban ügyel arra, hogy polgárainak egyenlő esélyeket és társadalmi igazságosságot 

biztosítson. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Nem szabad veszélyeztetni a jóléti jogokat (közegészségügy, közoktatás, 

munkaügyi politikák). 

2. Meg kell szilárdítani a közös fizetőeszköz, valamint a fizetési rendszerek és 

a távközlés összekapcsolása terén elért eredményeket. 

 

A múlt vívmányai mai szemszögből azonban már nem tűnnek elegendőnek, és a jövő Európájának 

határozott előrelépést kell tennie a tagállamok közötti integráció terén, mégpedig egy olyan belső 

elképzelés szerint, amely immár nem a versenyen, hanem az együttműködésen alapul, és amelynek 

köszönhetően minden európai polgár a garanciák és a lehetőségek ugyanazon rendszerét élvezheti 

az Unió valamennyi tagállamában. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Az egyes államoknak túl kell lépniük az önös érdekeiken, és le kell számolni 

azzal a tendenciával, hogy az államok mások kárára igyekeznek előnyökhöz 

jutni. 

2. Olyan rendszert kell létrehozni, amely azonos jogszabályokat, 

adórendszereket, jogokat és kötelességeket biztosít minden országban. 

3. Össze kell hangolni a különböző államok adórendszereit, különösen a 

vállalkozások tekintetében (meg kell szüntetni a vámszabad területeket és 

az alacsony adómértékeket). 

4. A termékek árát összhangba kell hozni, és azonos vásárlóerőt kell 

biztosítani a különböző államokban. 

5. Csökkenteni kell a bérkülönbségeket a különböző államok, valamint az 

országokon belül a régiók között. 

6. Közös felelősséggé kell tenni a különböző tagállamok államadósságát. 
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5. Inkluzivitási politikák 
 

A méltányos és polgárai számára a boldogság lehetőségét biztosítani képes Európa inkluzív, és 

folyamatosan nagy figyelmet fordít az egyenlőtlenségek leküzdésére. Az ajánlások kijelölik a régóta 

vágyott célok (például a nemek közötti egyenlőség) megvalósításához vezető utat, továbbá új 

követelményeket is megfogalmaznak a jelen társadalmainak kulturális átalakulásához kapcsolódóan 

(a digitális egyenlőtlenségek megszüntetése és jog az egészséges környezetben való élethez). 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. A nemek közötti egyenlőséget maradéktalanul meg kell valósítani, többek 

között az apák számára biztosított szülői szabadság előmozdításával és a 

gyermekgondozási létesítmények megerősítésével. 

2. Kezelni kell a digitális egyenlőtlenségeket. 

3. Biztosítani kell, hogy minden európai polgár egészséges és fenntartható 

környezetben élhessen. 

4. Biztosítani kell a lehetőséget a társadalmi mobilitásra, és ezért maximális 

esélyt kell biztosítani az önmegvalósításra és az önmeghatározásra. 

5. Minden szinten elő kell mozdítani a generációváltást. 

6. A különböző államokban kiegyensúlyozott módon kell kezelni a menekültek 

és a migránsok fogadását. 

 

Az iskolák és az oktatáspolitikák szerepe ismételten központi jelentőségűnek tűnik: nemcsak azért, 

mert a fiatalokat fel kell vértezni a munkaerőpiacra való belépéshez szükséges készségekkel, 

hanem egy európai kultúra felépítése érdekében is. Az intézmények Európájának kiépítését 

követően létfontosságú, hogy a népek Európája is létrejöjjön. Ebből a nézőpontból hangsúlyt kapott 

egy közös nyelv jelentősége, amely lehetővé teszi a különböző országok polgárai közötti 

párbeszédet, valamint a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. Az eszperantó nyelv 

elképzelése füstbe ment, és miután az Egyesült Királyság kivált az Európai Unióból, 

megkérdőjeleződött az angolnak– ami a nemzetközi kapcsolatokban, illetve a tudományos világban 

és a gazdasági rendszerben fontos nyelv – mint közös nyelvnek a létjogosultsága is. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Ösztönözni kell egy közös nyelv elfogadását. 

2. Be kell ruházni az iskolákba, valamint az egyes nemzetek történelme helyett 

az európai történelem oktatásába, továbbá a politikai gazdaságtan és az 

állampolgári ismeretek tanításába. 

3. Biztosítani kell a kultúrához való hozzáférést, az oktatásba való bejutást, 

valamint a különböző tagállamok diákjai és polgárai közötti 

csereprogramokban való részvétel lehetőségét. 
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Az inkluzivitási politikáknak alapvető szerepe van abban, hogy a polgárok előtt lehetőségek álljanak. 

A vitacsoport résztvevői ebből a szempontból azt emelték ki, hogy Olaszország gyakran képtelen 

volt felhasználni az e célra rendelkezésre álló európai alapokat. Az inkluzivitás és a hozzáférhetőség 

azt jelenti, hogy az európai intézmények közelebb kerülnek a polgárokhoz, és az európai polgárok 

több információval rendelkeznek az őket uniós polgárokként megillető jogokról, és tudatosabban 

élnek ezen jogokkal. Ezzel kapcsolatban felmerült az uniós intézmények és a polgárok közötti 

közvetlen, nem feltétlenül a tagállamok közvetítésével megvalósuló kapcsolat jelentősége. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Elő kell mozdítani az egyenlőtlenségek csökkentését célzó európai alapok 

igénybevételét. 

2. Az európai intézményeknek hozzáférhetővé kell válniuk a polgárok 

számára, és közelebb kell kerülniük hozzájuk. 

3. Ösztönözni kell a polgárok közvetlen hozzáférését, és egyértelműen kell 

tájékoztatni őket jogaikról és az előttük álló lehetőségekről. 

 

6. Foglalkoztatás 
 

A foglalkoztatás témája rendszeresen felbukkant átfogó elemként és olyan közvetlen hatású 

területként, amely befolyásolja, hogy miként lesz képes az Európai Unió végrehajtani az ajánlásokat. 

A résztvevők közötti vita során egyértelművé vált, hogy a foglalkoztatás kérdése központi 

jelentőségű az emberek életében, ugyanakkor a gazdaság és a társadalmi igazságosság körébe 

tartozó témák megerősítése nélkül a foglalkoztatás kezelése sem lehetséges. Nagyon erős az 

elvárás egy olyan Európai Unió iránt, amelyben az aktív munkaerőpiaci politikák továbbra is központi 

jelentőségűek és egyre nagyobb mértékben összehangoltak. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Egy európai foglalkoztatási központon keresztül ösztönözni kell az európai 

munkavállalók cseréjét. 

2. Uniós szinten integrált foglalkoztatáspolitikákat kell létrehozni. 

3. Ösztönzőket kell létrehozni a foglalkoztatást biztosító vállalkozások 

számára. 
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Európa a világban 

 

A közelmúlt nemzetközi eseményei és mindenekelőtt az Oroszország és Ukrajna közötti háború 

hatására alapvetően változott annak megítélése, hogy milyen nemzetközi szerepet kellene vállalnia 

Európának. 

Az összegyűjtött ajánlások lényegében egy olyan tengely mentén helyezkednek el, amely az Unió 

megerősítését célozza (mind identitását, mind gazdasági erejét illetően), és amely Európát a többi 

országgal való kapcsolatait illetően hivatkozási alapként és példaként állítja be. 

 

 

 

 

 

1. Az európai identitás megerősítése 

 

Annak érdekében, hogy az Európai Unió a határain kívül is elismert erővé váljon, mindenekelőtt a 

belső kohéziót kell megvalósítania, nemcsak gazdaságilag és pénzügyileg, hanem az identitást és 

az értékeket illetően is. Az identitást pedig nem lehet homologizálással megvalósítani: a közös 

alapvető értékek keretén belül a helyi sajátosságokat kell megerősíteni. 

E tekintetben figyelembe kell venni az Unió területének esetleges bővülését is, amely a vitacsoport 

egyes résztvevői szerint nem mehet végbe megkülönböztetés nélkül, hanem ennek során gazdasági 

normák helyett a kultúrák és az értékek kölcsönös elismerésére kell összpontosítani. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Elő kell mozdítani az európai értékeket, a kulturális jellemzőket és a 

regionális sajátosságokat. 

2. A tisztelet kultúrájának előmozdítása és a különböző államok polgárai 

közötti kölcsönös inspiráció ösztönzése érdekében létre kell hozni az 

európai kultúra intézetét. 

3. Újra meg kell határozni az összetartozás elveit az új tagjelölt országok 

számára, megerősítve az olyan tényezőket, mint a kulturális identitás és az 

értékek. 

 

  

Az európai 

identitás 

megerősítése 

A gazdaság és az 

intézmények megerősítése 
Együttműködés és 

partnerségek 

 

Politikai és kulturális 

referenciapont 
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2. A gazdaság és az intézmények megerősítése 

 

A polgárok szerint a jövő Európájának vezető szerepet kell játszania a nemzetközi színtéren, ám ez 

csak akkor valósulhat meg, ha az Unió erős és független más országoktól. Általánosan ismert tény, 

hogy az Unió országai nem bővelkednek nyersanyagokban, pedig létfontosságúnak tűnik, hogy az 

Unió képes legyen nagyobb függetlenséget biztosítani magának az energiaellátás, a mezőgazdaság 

és a technológiai termékek terén. 

Ehhez célzott beruházásokra van szükség az olyan területeken való felzárkózáshoz, mint például a 

technológia – ahol úgy tűnik, az Európai Unió jelenleg nem tölt be vezető szerepet –, vagy akár az 

élelmiszer- és az energiaágazat. 

Az Oroszország és Ukrajna közti háború nyomán ismét középpontba került az integrált európai 

védelmi politika jelentősége, amelynek keretében a NATO-hoz való viszonyunkban – amelyben 

vállalt tagságunk nem kérdéses – egyedi identitással és nagyobb autonómiával kell rendelkeznünk. 

Végezetül precíz döntésekre van szükség a jövőre nézve, komoly beruházásokat eszközölve a 

tudományba és a kutatásba, hogy fejleszteni lehessen a fiatal európaiak készségeit. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Meg kell erősíteni az Unión belüli termelési kapacitásokat az élelmiszer-

ellátási láncban (mindenekelőtt a búza tekintetében) és a technológia 

területén (mikrocsipek). 

2. Elő kell mozdítani a tipikus regionális és európai termékek gyártását. 

3. Meg kell erősíteni az európai ipari klasztereket (pl. acél). 

4. Zöld nézőpontból kell erősíteni a helyi energiatermelést (gáz, napenergia, 

szélenergia). 

5. Fejleszteni kell a repüléstechnológiákat. 

6. Európai tudományos laboratóriumokat kell létrehozni (európai vírusbank). 

7. Fel kell állítani egy közös európai hadsereget, amely a NATO keretein belül 

cselekszik, de amelynek a NATO-n kívüli fellépését is elő kell segíteni. 

8. Be kell ruházni az oktatók képzésébe (európai csereprogramok tanároknak, 

Erasmus tanároknak). 

9. Új uniós tudományos intézmények létrehozásával fokozni kell az európai 

kutatók mobilitását. 

10. Elő kell mozdítani az innovatív induló vállalkozások megjelenését. 

  



 

 15 

3. Együttműködés és partnerségek 

 

A jövő Európájára a polgárok nem úgy tekintenek, mint egy vagyonát védelmező erődre, hanem 

mint a nemzetközi porond meghatározó szereplőjére, amely képes a világ minden országával 

párbeszédet folytatni. E párbeszéd kereskedelmi alapokról indul, célja pedig gazdasági vezető 

szerep elérése, amely partnerségek és nagy nemzetközi jelentőségű projektek kiépítésével 

szilárdítható meg. 

Mindennek célja együttműködést kialakítani a világ kevésbé biztonságos területeivel és odafigyelni 

ezekre, a legszegényebb országok megsegítését célzó ad hoc projektek, valamint a Kelet 

országaival folytatott kulturális és gazdasági együttműködés segítségével. 

Különös figyelmet kell fordítani a migráció kérdésére is, jobb koordinációt folytatva a különböző 

államok között, és közös eljárások szerint kezelve a kérelmeket és az embereket. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Fel kell lendíteni az exportot. 

2. Népszerűsíteni kell a transznacionális európai turisztikai útvonalakat. 

3. Ki kell dolgozni a kereskedelmi tárgyalások európai szintű rendszerét 

(amelyben az Unió tárgyal, nem az egyes államok vagy vállalkozások), hogy 

jobb alkupozícióval rendelkezzünk, valamint hogy korlátozásokkal 

lehessen élni az emberi jogok tiszteletben tartásának függvényében. 

4. A Nemzetközi Űrállomáshoz hasonló nagyszabású nemzetközi projekteket 

kell végrehajtani. 

5. Iskolák és kórházak építését célzó projekteket kell finanszírozni Afrikában, 

ám mellőzve a gyarmati hozzáállást, helyette az európai jogok és értékek 

tiszteletben tartását célozva. 

6. A legszegényebb országokban be kell ruházni a (főként a nőknek nyújtott) 

helyi képzésbe. 

7. Elő kell mozdítani a technikusok és az oktatók cseréjét. 

8. Közös szabályrendszert kell létrehozni migránsok fogadására, amelyben 

különböző eljárások vonatkoznak a humanitárius és a gazdasági migráció 

esetére, méltányos elosztás jön létre a különböző államok között, és közös 

szabályok vonatkoznak az érintettekre (népszámlálás, valamint a 

magatartás és a foglalkoztatási helyzet ellenőrzése). 

  



 

 16 

 

4. Politikai és kulturális referenciapont 

 

A fent vázolt forgatókönyv szerint Európának a jogok és az etika felől szemlélve egyértelmű politikai 

és kulturális referenciapontot kell képeznie világszinten, példát mutatva az egészséges környezetet, 

az emberek jogainak tiszteletben tartását, valamint a Kelet és a Nyugat közötti párbeszédet biztosító 

döntések meghozatalával. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Az EU-nak zöld kontinensként vezető szerepet kell betöltenie, elsőként kell 

elérnie a kibocsátásmentességet, és fokoznia kell a tisztaenergia-előállítást 

(szél- és napenergia). 

2. Exportálni kell a környezetre semmilyen káros hatást nem gyakorló 

termékek előállítására szolgáló technológiákat. 

3. Az Uniónak a Kelet és Nyugat összefolyásánál egyfajta agoraként kell 

működnie, előmozdítva a kulturális párbeszédeket és a közös kulturális 

kezdeményezéseket (ilyenek lehetnek például a különböző európai 

fővárosokban, rotációs jelleggel megrendezett művészeti világnapok, 

amelynek művészeti programjában egyaránt szerepelnének keleti és 

nyugati művészek). 

4. Létre kell hozni egy európai etikai modellt a migrációs eljárások kezelésére, 

amelyet nemzetközi szinten is meg kell osztani. 

 

 

6. A résztvevők végső értékelése 
 

A kétnapos munka végén a résztvevőket megkértük, hogy töltsenek ki egy rövid kérdőívet, amelyben 

értékelik a szerzett tapasztalatokat. A kérdőívet két nappal a vitacsoport ülését követően küldtük ki, 

hogy a résztvevőknek elegendő ideje legyen feldolgozni az eseményeket, és kiegyensúlyozott 

visszajelzést tudjanak adni. 

A kapott eredmények különösen magas szintű elégedettségről tanúskodnak, mind a témák iránti 

érdeklődést illetően, mind pedig a részvétel élményének, valamint a meghallgatottság és az inklúzió 

érzetének szempontjából. 
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ELÉGEDETTSÉG A VITACSOPORTBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL 

 

 

 

Bár különböző tapasztalatokkal, készségekkel és motivációkkal indultak, a résztvevők úgy érezték, 

hogy aktívan részt vettek a munkában: a válaszadók 98%-a úgy ítélte meg, hogy aktívan részt vett 

a folyamatban, és pozitívan járult hozzá a megbeszélésekhez. 

Általánosságban a résztvevők nagyon hasznosnak érezték e tapasztalatot, amelyre mindenekelőtt 

az aktív részvétel lehetőségeként tekintettek, és amelynek köszönhetően immár közelebb érzik 

magukat az uniós intézményekhez. Ennek eredményeként szinte minden válaszadó azt kérte, hogy 

a későbbiekben is kerüljön sor ilyen típusú kezdeményezésre. 

 

„AZ EURÓPA JÖVŐJÉRŐL SZÓLÓ KONFERENCIA OLASZ POLGÁRI VITACSOPORTJA” 

RELEVANCIÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
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Minden résztvevő jelezte, hogy ha a jövőben újra sor kerülne egy ilyen eseményre, szívesen részt 

venne azon, sőt, ismerőseinek is ajánlaná a részvételt. 

 


