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Konferencia Európa jövőjéről 

Jelentés 

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

3. ülés: 2022. február 25–27., Dublin, Írország 

Az európai polgári vitacsoportokat az Európai Parlament, az EU Tanácsa és az Európai Bizottság 
szervezi az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében. 

Ezt a dokumentumot1 a Dán Technológiai Tanácsból, az Ifokból, a Missions Publiques-ból, a 
Deliberativából és Kantar Publicból álló, a vitacsoportok kialakításáért és végrehajtásáért felelős 
tanácskozási csoport készítette. Az 1. európai polgári vitacsoport ülése: az „Erősebb gazdaság, 
társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” 
témakörökkel foglalkozó vitacsoport 3. ülésszakát az Ifok vezette a Mission Publiques támogatásával. 
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1. A 3. ülés összefoglalója 

2022. február 25–27-én 180 véletlenszerűen kiválasztott, különböző életkorú, különböző háttérrel 

rendelkező és az Európai Unió különböző országaiból érkező európai polgár találkozott harmadik 

alkalommal, hogy megvitassák az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / 

Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / Digitális átállás” témát, folytatva az 1. és 2. ülésen folytatott 

tanácskozásokat. Az utolsó ülésen az 1. vitacsoport résztvevőit a Nemzetközi és Európai Ügyek 

Intézete (IIEA) látta vendégül a dublini várban, de lehetőség volt online részvételre is. A 2. ülés során 

kidolgozott iránymutatások alapján a polgárok 48 végleges ajánlást készítettek és hagytak jóvá, 

amelyeket a konferencia plenáris ülésén ismertetnek és vitatnak majd meg. A 180 résztvevőből 

15 online kapcsolódott a rendezvényhez, illetve online szólalt fel.  

A megbeszélések és a kollektív munka három formában zajlottak: 

● Alcsoportokban. A 15 alcsoport mindegyike körülbelül tíz–tizenhárom polgárból állt. Az egyes 

alcsoportokban négy–öt nyelvet beszéltek, és minden polgár saját nyelvén vagy olyan nyelven 

beszélhetett, amelynek használatát kényelmesnek érezte. Minden alcsoportban részt vett 

                                                
1Felelősségkizáró nyilatkozat: ezért a jelentésért a szerzők tartoznak kizárólagos felelősséggel, és az nem tükrözi az uniós 
intézmények hivatalos álláspontját. 
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egy, a tanácskozási csoportból vagy más külső szolgáltatóktól érkező külön szakértő segítő. 

A segítők munkájának támogatására a Nemzetközi és Európai Ügyek Intézete (IIEA) 

alcsoportonként egy-egy asszisztenst biztosított. 

● Plenáris ülésen valamennyi résztvevővel. A plenáris üléseket a tanácskozási csoport két fő 

moderátora vezette, az EU-24 hivatalos nyelvén biztosított tolmácsolással a dublini várban. 

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 fukszia színűt az 

1. témához, tíz narancssárgát a 2. témához, tíz zöldet a 3. témához, tíz kéket a 4. témához, tíz pirosat 

az 5. témához), és témánként legfeljebb tíz iránymutatást priorizált. Miután a vitacsoport szintű 

priorizálás befejeződött, 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. Az 1., 2. és 3. helyre a testület által az altémán belül rangsorolt 

első 3 irányultság került. Az alcsoport ezután fekete matricákkal (személyenként öt darab) rangsorolta 

a fennmaradó orientációkat, és a 4. és 5. helyre tette őket.  

A következő alcsoportok munkája arra irányult, hogy az iránymutatásokat ajánlásokká alakítsák. Ehhez 

a polgárok egy ajánlási sablont használtak:  

 Leírás Jelkorlátok angolul 

Záró ajánlások Azt javasoljuk, hogy… 1000 

Végső indokolás Ezt azért javasoljuk, 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 február 27-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 

                                                
2 Az 1. vitacsoport 2. üléséről szóló jelentés itt érhető el: 1. vitacsoport, 2. ülésszak – Jelentés. 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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űrlapon keresztül zajlott. A szavazási folyamatot öt részre osztották, amelyek megfeleltek a 

vitacsoport öt témájának. Az ajánlásokat témánként, 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 téma egyes ajánlásait, hogy a 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 25-i plenáris ülése 

● A vitacsoport 2022. február 27-i plenáris ülése 

2. A 3. ülés az európai polgári vitacsoport folyamatának kontextusában 

Az európai polgári vitacsoportok az Európa jövőjéről szóló konferencia egyik legfontosabb eleme. 

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 véletlenszerű kiválasztással 

választanak ki a 27 tagállamból; 

● az EU sokszínűségének tükrözése: földrajzi származás (nemzetiség és városi/vidéki), nem, 

életkor, társadalmi-gazdasági háttér és iskolai végzettség; 

● tagállamonként legalább egy női és egy férfi állampolgár vesz részt minden vitacsoportban; 

● minden vitacsoport egyharmada fiatalokból áll (16–25 évesek). Különleges kapcsolódást 

hoztak létre az ifjúsági csoport és az Európai Ifjúsági Rendezvény között. 

Minden vitacsoport 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 Natolinban, az Európa Tanulmányok Szakkollégiumában és a varsói 

Kultúra és Tudomány Palotájában, a 4. vitacsoport pedig Maastrichtban, a Kiállítás- és Konferencia-

központban (MECC), a Studio Europa Maastrich, a Maastrichti Egyetem és az Európai Közigazgatási 

Intézet (EIPA) közös szervezésében.  

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/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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3. Az ülés fő eredményei: A vitacsoport által elfogadott ajánlások (a plenáris ülés elé 

terjesztendő) 

1. téma: Munkavállalás Európában  

1.1. altéma: Munkaerőpiac 
 

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

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

● Különös figyelmet kell fordítani az életszínvonal javulásának nyomon követésére. 
● A minimálbérnek figyelembe kell vennie a különböző országok vásárlóerejét. Rendszeres 

felülvizsgálati ciklusra van szükség a változó megélhetési költségek alapján történő (pl. 
infláció miatti) kiigazításhoz. 

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

2. Ezzel kapcsolatban már elfogadtak egy uniós rendeletet (a 2003/88/EK munkaidő-irányelv). Ez 
azonban nem elegendő a munka és a magánélet közötti egészséges egyensúly biztosítására. Első 
lépésként javasoljuk a meglévő keret felülvizsgálatát annak megállapítására, hogy az megfelel-e a 
jelenlegi körülményeknek. Másodszor, az EU-nak szigorúbb nyomonkövetési mechanizmust kell 
létrehoznia annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban biztosítsa a végrehajtást. Különös 
figyelmet kell fordítani azokra a különböző ágazatokra, amelyek mind pszichológiai, mind fizikai 
szempontból eltérő szintű stresszel és teherrel járnak. Ugyanakkor más ágazatok nagyobb 
rugalmasságra számítanak alkalmazottaik részéről abban a tekintetben, hogy alkalmazkodjanak a 
sajátos vállalati igényekhez. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a munka és a magánélet közötti egyensúly javítása fontos szerepet játszik a 
szorosabb társadalmi kohézió megteremtésében, és hozzájárul a munkavállalók közötti egyenlő 
versenyfeltételekhez. Emellett pozitívan befolyásolja a munkavállalók egyéni jóllétét is. 
  
 
1.2. altéma: Ifjúság és foglalkoztatás 
 

3. Javasoljuk, hogy a nemzeti tartalom elfogadásával harmonizálják az EU-n belüli különböző oktatási 
programok szintjét. Ennek megfelelően javasoljuk, hogy a szakmai képesítéseket valamennyi uniós 
tagállamban érvényesítsék és kölcsönösen ismerjék el. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert meg akarjuk könnyíteni az európai munkavállalói mobilitást és csökkenteni 
akarjuk az adminisztratív terheket. 
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4. Javasoljuk, hogy a középiskolások (12 éves kortól) betekintést nyerhessenek jövőbeli 
munkaerőpiacukba, lehetőséget adva számukra, hogy több magas színvonalú megfigyelő látogatást 
tehessenek profitorientált és nonprofit szervezeteknél. Javasoljuk a vállalatok arra való 
ösztönzését, hogy a megfigyelő diákok számára nyújtsanak támogatásokat. A távoli területeken, 
ahol kevesebb a lehetőség, a helyi iskoláknak, önkormányzatoknak, szervezeteknek és 
vállalatoknak szorosan együtt kell működniük annak érdekében, hogy az e területeken végzett 
megfigyelő látogatások is eredményesek legyenek.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert szeretnénk, ha a fiatalok betekintést nyernének a különböző munkaerő-piaci 
lehetőségekbe, hogy jobb döntéseket hozhassanak tanulmányaik és szakmai jövőjük tekintetében, és 
megértsék a megfelelő tanulmányok fontosságát. Ez egyúttal felelősségvállalásra és a munkaerőpiac 
tiszteletben tartására is tanítja őket. Ezenkívül segíteni fogja a fiatalokat a munkaerő-piaci 
integrációban. Ez mindkét fél számára előnyös. 
 
 

5. Javasoljuk, hogy a humán készségeket az iskolai tantervek valamennyi kurzusába építsék be. Humán 
készségek alatt az alábbiakat értjük: egymás meghallgatása, a párbeszéd, az ellenálló képesség, a 
megértés, a mások tisztelete és megbecsülése, a kritikus gondolkodás, az önálló tanulás, a 
folyamatos kíváncsiság és az eredményorientáltság ösztönzése. A tanárokat a szociális munkásokkal 
és/vagy pszichológusokkal szoros együttműködésben ki kell képezni e készségek átadására. 
A végrehajtásra vonatkozó egyéb javaslatok: diákcsereprogramok szervezése iskolák között, sport- 
és kulturális eseményeken való részvétel szervezése iskolák között stb. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a humán készségek olyan alapvető készségek, amelyek a digitális korban 
elvesznek, és elengedhetetlenül szükségesek a fiatalok életében. Ezért hangsúlyozzuk, hogy ezeket a 
készségeket be kell építeni a tantervbe, hogy elősegítsük a fiatalok ellenálló képességének 
kifejlesztését, és segítsük őket abban, hogy elkerülhessék és leküzdhessék azokat a mentális 
problémákat, amelyekkel jövőbeli életük során szembesülhetnek. A szociális készségek erősítik az 
emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal segítik az embereket abban, hogy megtalálják helyüket a 
társadalomban.  
  

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

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

1.3. altéma: Digitalizáció a munkahelyen 
 

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

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

2.1. altéma: Innováció és európai versenyképesség 
 

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

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

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

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

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

tengervizet vagy bármely jövőbeli fenntartható módszert) energiafüggetlenebbé tenné az 
EU-t, 

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

amelyek eddig a fosszilis tüzelőanyagoktól függtek), 
● ösztönözheti az energiabeszerzés innovatív technikáinak tudományos fejlesztését, 
● az elektromos infrastruktúra és az elektromos hálózat minősége ugyanolyan fontos, mint az 

energiaforrások, mivel lehetővé teszik az energia zökkenőmentes, hatékony és megfizethető 
elosztását és szállítását.  

 
 
 
 

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

 

2.2. altéma: Fenntartható gazdaság / 2.3. altéma: Adózás 
 

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

 
13. Azt javasoljuk, hogy Európában ugyanazok a költségvetési szabályok legyenek érvényben, és Unió-

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

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

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

 

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

16. Javasoljuk egy közös, könnyen érthető európai címkézési rendszer bevezetését a fogyasztási és 
táplálkozási termékek esetében (az allergénekkel, a származási országgal stb. kapcsolatos 
tájékoztatás), a folyamatban lévő jóváhagyási eljárások átláthatóságának biztosítását, a 
termékinformációk digitalizálását egy szabványosított európai alkalmazás révén, amely 
felhasználóbarátabb hozzáférést tenne lehetővé, és további információkkal szolgálna a termékekről 
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és a termelési láncról. Úgy véljük továbbá, hogy szükség van egy valóban független szervre, amely 
Unió-szerte szabályozza az élelmiszerszabványokat, és amely jogalkotási hatáskörrel rendelkezik 
ahhoz, hogy szankciókat alkalmazhasson. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert az uniós polgároknak ugyanolyan minőségű élelmiszert kellene biztosítani. 
Az élelmiszeripari termékek integritása elengedhetetlen a polgárok biztonságának garantálásához. 
Ezen ajánlások célja az élelmiszer-termelés jóváhagyásának, nyomon követésének és 
átláthatóságának összehangolt módon történő javítása. 
  
 

17. Javasoljuk, hogy az infrastruktúra legyen állami eszköz a távközlési és internet-szolgáltatási 
monopóliumok kialakulásának megelőzése érdekében. Az internet-hozzáférést jognak kell 
tekinteni, és kiemeltként kell kezelni a „fehér zónák / holt zónák” (internet-hozzáféréssel nem 
rendelkező területek) internetkapcsolattal való ellátását. A gyermekek és a családok prioritást 
élveznek az internethez és a hardverekhez való hozzáférés terén, különösen az oktatás 
tekintetében, és főként világjárvány idején. Olyan kezdeményezésre van szükség, amely támogatja 
a távmunkát, például a megbízható, gyors internetkapcsolathoz és digitális képzéshez hozzáféréssel 
rendelkező irodahelyiségeket. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert gondoskodnunk kell arról, hogy a digitalizáció méltányos módon történjen. 
Az internethez való hozzáférés alapvető fontosságú a demokrácia szempontjából, és minden európai 
polgárt megillető jog. 
 
 
 
 

18. Javasoljuk a helyi rovarokkal való kíméletes bánásmódot és az invazív fajokkal szembeni 
védelmüket. Javasoljuk továbbá annak ösztönzését és támogatását, hogy kötelező legyen az új 
építkezéseken a zöldterületek kialakítása. Kérjük a biológiai sokféleség kötelező tantárgyként 
történő bevezetését az iskolákban tantervi tevékenységek, például gyakorlati tevékenységek révén. 
Fontos felhívni a figyelmet a biológiai sokféleségre médiakampányok és ösztönző „versenyek” (helyi 
közösségi szintű versenyek) révén EU-szerte. Javasoljuk, hogy az őshonos fákkal és a helyi 
növényvilággal való újraerdősítésre vonatkozóan határozzanak meg kötelező nemzeti célértékeket 
az uniós tagállamokban. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a biológiai sokféleség kulcsfontosságú a környezet, az életminőség és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem szempontjából. 
  

 
3. téma: Igazságos társadalom 
 

3.1. altéma: Szociális biztonság 
 

19. Javasoljuk a szociálpolitikák és a jogegyenlőség – többek között az egészséghez való jog – EU-szerte 
történő harmonizálását, amelyek figyelembe veszik az elfogadott rendeleteket és az egész területen 
érvényes minimumkövetelményeket.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert nagy különbségek vannak a tagállamok között a szociálpolitikák terén, 
amelyeket csökkenteni kell annak érdekében, hogy minden polgár tisztességes életszínvonalon 
élhessen, és hogy a különböző okokból (egészség, életkor, szexuális irányultság stb.) kiszolgáltatott 
helyzetben lévő személyek számára szükséges ellátást és támogatást biztosíthassuk. 
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20. Javasoljuk a szociális és egészségügyi kutatás előmozdítását az EU-ban, a közérdekűnek tekintett és 
a tagállamok által elfogadott prioritási irányvonalak mentén, valamint a megfelelő finanszírozás 
biztosítását. Meg kell erősítenünk a szakterületek, országok, tanulmányi központok (egyetemek 
stb.) közötti együttműködést.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert számos területen kell továbbfejlesztenünk és elmélyítenünk tudásunkat. 
A világjárvány tapasztalatai azt mutatják, hogy a kutatás elengedhetetlen az élet javításához, amelyhez 
alapvető fontosságú a köz- és a magánszféra, valamint a kormányok közötti együttműködés, és ehhez 
pénzügyi támogatásra van szükség.  
  
 

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

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

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

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

25. Azt javasoljuk az EU-nak, hogy támogassa a polgárok számára a tisztességes szociális lakhatáshoz 
való célzott hozzáférést, sajátos igényeiknek megfelelően. A pénzügyi erőfeszítéseket meg kell 
osztani a magánfinanszírozók, a bérbeadók, a lakhatást elősegítő programok kedvezményezettjei, a 
tagállamok központi és helyi szintű kormányai és az Európai Unió között. A cél a meglévő szociális 
lakásállomány építésének/javításának megkönnyítése, többek között szövetkezetek, bérlés és 
vásárlás révén. A támogatást egyértelmű kritériumok alapján kell nyújtani (pl. támogatható 
területek maximális mérete/támogatható személyek maximális száma, a kedvezményezettek 
jövedelme stb.). 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a lakhatáshoz való jobb hozzáférés biztosítaná, hogy az uniós polgárok 
kézzelfogható, egyenlő jogokat élvezzenek. Ez segítene enyhíteni a társadalmi feszültségeket. Bár az 
EU-t elsősorban a támogatási mechanizmus felügyeletére kérik fel, a nemzeti hatóságoknak és helyi 
önkormányzatoknak aktívabban kell megoldaniuk a lakhatási problémákat. 
 

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

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

28. Javasoljuk, hogy a 2020–2025-ös időszakra szóló uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiát kezeljék 
kiemeltként, és ösztönözzék, mivel ez egy olyan sürgős ügy, amellyel a tagállamoknak ténylegesen 
foglalkozniuk kell. Az EU-nak a) mutatókat kell meghatároznia (attitűdök, bérkülönbségek, 
foglalkoztatás, vezetés stb.), évente nyomon kell követnie a stratégiát, és átláthatóvá kell tennie az 
elért eredményeket; valamint b) ombudsmant kell kineveznie, hogy közvetlenül a polgároktól 
kaphasson visszajelzést. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert úgy véljük, hogy a nemek közötti egyenlőség helyzete távol áll attól, amit az 
EU-ban látni szeretnénk. A nemek közötti egyenlőségnek és a polgári jogoknak európai szinten 
harmonizáltnak kell lenniük annak érdekében, hogy azokat minden országban el lehessen érni, és ne 
csak azokban, ahol erősebb kompromisszum született a témával kapcsolatban. Nagyra kell 
értékelnünk a nők jelenlétét és hozzájárulását a vezetői pozíciókban és bármilyen szakmában, hogy az 
EU sokszínű legyen, és kielégítő munkahelyeket biztosítson. A nők sok szituációban hátrányos 
helyzetben vannak (még akkor is, ha megfelelő/felsőfokú végzettséggel vagy más privilégiumokkal 
rendelkeznek), ezért erre a stratégiára nagy szükség van. 
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29. Javasoljuk, hogy az EU valamennyi tagállamban támogassa a sportot és a testmozgást, és hívja fel a 
figyelmet ezekre a tevékenységekre, tekintettel ezek egészségügyi előnyeire. A sportot és a 
testmozgást be kell vonni a szociális, fizikai és mentális egészségügyi, oktatási és munkaügyi 
politikákba (azaz elő kell mozdítani a sportot és/vagy az orvos által előírt testmozgást, és ha sor 
kerül rá, garantálni kell a sportlétesítményekhez való hozzáférést; a munkaidőben 1 órát 
testmozgásra kell fordítani/hetente rendszeresen kell végezni stb.). 
 
Ezt azért javasoljuk, mert hosszú távú befektetésről van szó. A sportba és a testmozgásba való 
befektetés csökkenti az egészségügyi szolgáltatások költségeit és terheit. Például a sport és a 
testmozgás mint egészségügyi beavatkozás lerövidítené a kezelési időszakokat és hatékonyabbá tenné 
a kezelést. Ezt néhány országban, például Németországban már sikeresen végrehajtották. A sport az 
olyan értékek megteremtésének egyik módja, mint az elkötelezettség, az erőfeszítések, az önbecsülés, 
a tisztelet vagy a társasági élet. Az ülő életmód a korábbi generációkhoz képest gyakoribbá vált többek 
között az irodai állások számának növekedése és/vagy a szabadidős szokások megváltozása miatt. 
  
 

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

31. Javasoljuk az uniós tagállamok közötti adóharmonizációt (az EU-n belüli adóparadicsomok 
elkerülése és az Európán belüli offshore cégek megcélzása érdekében), valamint egy olyan 
adóösztönzőt, amely visszaszorítja a munkahelyek Európán kívülre történő kiszervezését. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert egyrészt aggaszt bennünket a munkahelyek Európán kívülre történő 
kiszervezésének hatása, másrészt pedig mert ez megakadályozná az uniós tagállamok közötti 
adóversenyt. 
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4. téma: Tanulás Európában 
 

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

32. Javasoljuk a többnyelvűség fiatal kortól – például már az óvodában – kezdődő népszerűsítését. Az 
általános iskolától kezdve kötelezővé kell tenni, hogy a gyermekek a sajátjuktól eltérő második aktív 
uniós nyelven érjék el a C1 szintet.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a többnyelvűség olyan eszköz, amely összekapcsolja az embereket, és hidat 
képez más kultúrákkal, mivel hozzáférhetőbbé teszi a többi országot és kultúrájukat. Erősíti az európai 
identitást és az interkulturális eszmecserét. Fontos, hogy megismerjük a többi kultúrát az Európai Unió 
kontextusában. Ezért a két nyelven való magas szintű társalgás lehetővé tenné a közös európai 
identitás kialakítását és a többi európai kultúra megértését. Az EU-nak biztosítania kell, hogy szoros 
együttműködés alakuljon ki közte és az oktatási intézmények között a sikeres oktatási eredmények 
kidolgozása érdekében. Emellett külön programra van szükség (pl. digitális platformok, bővített 
Erasmus+ programok stb.) a többnyelvűség kizárólagos előmozdítása céljából. A jelenlegi Európai 
Iskolák modellként szolgálhatnak e tekintetben. Az EU-nak több ilyen iskolát kell létrehoznia, és 
aktívan népszerűsítenie kell őket. 
  
 

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

34. Javasoljuk, hogy az EU tegyen erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a technológia programok és 
kezdeményezések támogatásával hozzáférhetőbbé váljon az idősebb generációk számára, például 
az igényeiknek megfelelő osztályok formájában. Az EU-nak garantálnia kell a digitalizáció 
használatának jogát azok számára, akik a technológia mellett tették le a voksukat, és alternatívákat 
kell javasolnia azok számára, akik ezt ellenzik.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert az EU-nak biztosítania kell az idősek részvételét a digitális világban, és senkit 
se érjen hátrányos megkülönböztetés. Egyszerűsített eszközöket kell bevezetni azon generációk 
számára, amelyek bizonyos technológiák használata terén nincsenek felvértezve olyan tapasztalattal, 
hogy ezeket a technológiákat napjaink szerves részévé tegyék. Javasoljuk, hogy a már létező 
kezdeményezéseket hatékonyabban népszerűsítsék, hogy a polgárok tisztában legyenek ezekkel a 
lehetőségekkel. Az EU nem alkalmazhat hátrányos megkülönböztetést az idősebb generációkkal 
szemben a számítógépes eszközök használata tekintetében. (Mellékesen ez azt jelenti, hogy a 
polgárok számára lehetővé kell tenni az internethálózatra való kapcsolódás nélküli életet). Az EU-nak 
ingyenes és állandó segítséget kell biztosítania az idősebb generációk számára a digitális eszközökhöz 
való hozzáférés megkönnyítése érdekében. 
 
 
4.3. altéma: Kulturális csere / 4.4. altéma: Környezetvédelmi nevelés  
 

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

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

● valamennyi tagállam számára hozzáférhetőnek és könnyen elérhetőnek kell lennie, 
● megvalósítása során tartalmaznia kell egy előmozdításra irányuló tervet, ezt az érintett 

vállalatokkal együttműködve kell megtenni, 
● a platformon szereplő információk felhasználását és végrehajtását támogató finanszírozási 

programmal együtt lehetne rendelkezésre bocsátani. Ennek a finanszírozásnak a 
terepgyakorlatokhoz is támogatást kell nyújtania a való élettel kapcsolatos releváns példák 
bemutatása céljából. 

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

36. Javasoljuk, hogy az EU kezelje prioritásként a csereprogramok mindenki számára való 
hozzáférhetőségét (korcsoportok, tagállamok, oktatási szintek és különböző anyagi lehetőségekkel 
rendelkező személyek), és tegye lehetővé az ágazatok, országok, oktatási intézmények, városok és 
vállalatok közötti csereprogramokat vagy szakmai gyakorlatokat. Az EU-nak felelősséget kell 
vállalnia az EU-n belüli kulturális és társadalmi cserekapcsolatok kezdeményezéséért, közvetítéséért 
és finanszírozásáért, mind fizikai, mind digitális téren. Az EU-nak aktívan támogatnia kell ezeket a 
kezdeményezéseket, és olyan embereket kell megcéloznia, akik még nem ismerik a kulturális és 
társadalmi csereprogramokat. Az Európa jövőjéről szóló, véletlenszerűen kiválasztott emberek 
közreműködésével folytatott konferencia az európai csereprogram tökéletes példája. Többet 
akarunk ebből – egyúttal a kisebb léptékű kezdeményezésekhez, valamint a sporton, zenén, 
(szociális) gyakornoki programokon stb. belüli csereprogramokhoz is ragaszkodunk. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert fontos az összetartozás és a kohézió érzésének megteremtése, valamint 
minden nagyszerűséget jelentő különbözőségünk és eltérő nézőpontunk, továbbá az egyéni készségek 
fejlesztése iránti tolerancia előmozdítása. Folyamatában ez lehetővé teszi a barátságok, a kölcsönös 
megértés és a kritikus gondolkodás kialakulását. Szeretnénk előmozdítani közösségeink valamennyi 
tagjának szerepvállalását, még azokét is, akik eddig nem vettek részt ilyen kezdeményezésekben.  
 

 
4.5. altéma: Minőség, finanszírozás és az oktatásban való részvétel / 4.6. altéma: Az oktatás 
harmonizációja  
 

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

● a minimális követelmények megléte nagyobb bizalmat ébresztene a szülők, a tanárok és a 
diákok számára oktatási rendszereik iránt, miközben meghagyná a kezdeményezési 
képességet és a sokszínűséget,  
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● javaslatunk végrehajtása megerősítené a közös európai identitást, előmozdítva az 
összetartozást, az egységet és az összetartozás érzését,  

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

 
38. Javasoljuk, hogy az európai polgárok hatékony kommunikációra való képességének megkönnyítése 

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

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

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

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

● ezt megvalósítva nagyon rövid időn belül el lehetne jutni egy általánosan használt európai 
nyelvhez, 

● egy közös nyelv használata felgyorsítaná az információmegosztást, ami előnyös lenne az 
együttműködés, a válságokra való együttes reagálás, a humanitárius erőfeszítések 
támogatása, valamint Európa és az európaiak egymáshoz közelítése szempontjából. 
 

5. téma: Etikus és biztonságos digitális átállás 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48. Javasoljuk, hogy az Európai Unió minden tagállamban mozdítsa elő a polgárok oktatását, hogy 
javítsa a kritikus gondolkodást, a szkepticizmust és a tényellenőrzést, megtanítva őket arra, hogy 
önállóan értékeljék az adott információk megbízhatóságát. Ezt az alapfokú oktatásban speciális 
osztályokban kell megvalósítani, és más nyilvános helyeken is kínálni kell minden olyan korú polgár 
számára, akik szívesen kovácsolnának előnyt a képzésből. Az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy 
a tagállamok a célzott finanszírozást a rendeltetési célokra használják fel. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert úgy véljük, hogy lehetetlen teljesen megszabadulni az álhírektől, ezért ez a 
képzés segíteni fogja a polgárokat abban, hogy ezeket maguk is felismerjék. Ily módon csökkenthetők 
az álhíreknek a társadalomra és magukra a polgárokra gyakorolt hatásai. Ez az egyének számára is több 
cselekvőképességet biztosítana, ahelyett, hogy az intézményektől függene megbízható információk 
begyűjtése tekintetében.  
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I. melléklet: Hogyan készültek az ajánlások? 

A. A 3. ülésszak áttekintése  

 

· Üdvözlés és napirend · 
· A platformtól származó 

információk · 
· A célkitűzések és a folyamat 

magyarázata · 
 

· Az iránymutatások ajánlásokká 
történő átalakítása · 

 

· A plenáris ülésre szánt fő üzenetek 
kidolgozása · 

 

· A polgárok elolvassák és 
rangsorolják az iránymutatásokat · 
· A szakértők és a tényellenőrzők 

megválaszolják a kérdéseket · 
 

· Más csoportok visszajelzései és az 
ajánlások véglegesítése · 

 

· Szavazási ajánlások · 
· Zárszó · 

· A fő üzenetek véglegesítése · 

· A polgárok elkezdik az 
iránymutatások ajánlásokká történő 

átdolgozását · 
 

PLENÁRIS ÜLÉS 

NYÍLT FÓRUM 

FÓRUM 

ALCSOPORTOKBAN 
TÖRTÉNŐ 

MEGVITATÁS 

 

- kapcsolatfelvétel és felkészülés 

- az iránymutatások prioritásainak 
meghatározása 

- az iránymutatások ajánlásokká 
történő átalakításának megkezdése 

 

- az iránymutatások ajánlásokká 
történő átdolgozása 

- az ajánlások véglegesítése 

- a plenáris ülésre szánt fő üzenetek 
kidolgozása 

- szavazási ajánlások 

  

 

  

 

3. ÜLÉSSZAK 
 

                1. NAP                             2. NAP                              3. NAP 
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B. Az ajánlások elkészítésének sémája  

 

 

 

  

 

 

  

1. LÉPÉS – IRÁNYMUTATÁSOK 

2. LÉPÉS – KLASZTEREZÉS 

4. LÉPÉS – 
AJÁNLÁSOK 

3. LÉPÉS – AZ ÖT KLASZTER PRIORIZÁLÁSA 
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C. Az ajánlások elkészítésének részletes folyamata 

2022. 02. 25., péntek 

1 plenáris ülés 

- Célkitűzés: Újbóli kapcsolatfelvétel vitacsoportként a 3. ülésszakra való felkészülés céljából 
- üdvözlés; a polgároké a szó; platform frissítése; a hétvége programja; az ülésszak 

módszertanának bemutatása 

1. nyílt fórum 

- Célkitűzés: Az iránymutatások prioritásainak meghatározása 
- az iránymutatások felolvasása és informális beszélgetés a plenáris ülésteremben és a 

plenáris ülés előterében (tolmácsolás nélkül); az iránymutatások priorizálása 
matricákkal; minden polgár ötven matricát kapott (tíz fukszia színűt az 1. témához, tíz 
narancssárgát a 2. témához, tíz zöldet a 3. témához, tíz kéket a 4. témához, tíz pirosat 
az 5. témához), és témánként legfeljebb tíz iránymutatást priorizált.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. téma:  
Etikus és 
biztonságos 
digitális átállás 

 

5.1 altéma: 
A digitalizáció 
demokratizálása 

3. téma:  
Igazságos 
társadalom 

 
 
 

3.1 altéma: 
Társadalom-
biztosítás 

4. téma: 
Tanulás 
Európában 

 
 

4.1 altéma: 
Európai 
identitás 

1. téma:  
Munkavállalás 
Európában 

 
 

1.1 altéma: 
Munkaerőpiac 

2. téma   
Gazdaság a 
jövő számára 

 
 

2.1 altéma: 
Innováció és 
európai 
verseny-
képesség 



 

  
1. vitacsoport, 3. ülés – 23 

 

Az 1. alcsoport munkája 

- Célkitűzés: Az iránymutatások ajánlásokká történő átalakításának megkezdése 

2022. 02. 26., szombat 

A 2. alcsoport munkája 

- 1. célkitűzés: Az iránymutatások ajánlásokká történő átalakítása 
- Az 1. alcsoport munkájával azonos módszertant követtek. 

- 2. célkitűzés: Visszajelzés adása/fogadása más alcsoportoknak ugyanabból a területből. 
- 3. célkitűzés: Visszajelzés adása/fogadása más alcsoportoknak különböző területekből. 

- Az eddigiekben tárgyalt módszertant követték. 
- 4. célkitűzés: Az ajánlások véglegesítése 

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

 

2022. 02. 27., vasárnap 

2. nyílt fórum 

- Célkitűzés: 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 az ajánlásokat és azok indoklását. 

2. plenáris ülés 

- Célkitűzés: Szavazási ajánlások 

A résztvevőknek adott utasítások: 

 

1. Nyomjon meg egy gombot a 

táblagépen 

 

2. Olvasson be egy QR-kódot a 

területhez tartozó ajánlásokat 

tartalmazó űrlap hivatkozás 

eléréséhez 

 

3. Ellenőrizze a táblagép 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 tényellenőröktől a tényellenőrzés támogatásához kapott információk 

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

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 tényellenőröket arra kérték, hogy nagyon rövid időn belül válaszoljanak, és olyan 
szöveget küldjenek, amely a lehető legegyértelműbb, és amelyet a moderátor a KIC jóváhagyását 
követően továbbíthat a résztvevőknek. Az alábbi szakértők rendelkezésre álltak, nem mindegyikük 
kapott kérdéseket, és néhányan különböző témákban tudtak hozzájárulást nyújtani.  

Helyszíni és online szakértői lista: 

Az 1. téma szakértői: Munkavállalás Európában 

● Barbara Gerstenberger, osztályvezető, munkával töltött életszakasz, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, osztályvezető (megbízott), szociálpolitikák, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (5. téma is) egyetemi docens, Európai Integrációs Kutatóközpont (EIF) 
Bécsi Egyetem 

● Leonie Westhoff, kutató, Európai Politikai Tanulmányok Központja (CEPS) 

A 2. téma szakértői: Gazdaság a jövő számára 

● Daniel Gros, az Európai Politikai Tanulmányok Központjának (CEPS) igazgatótanácsi tagja és 
kitüntetett munkatársa 

● Allesandro Giovannini, Az Európai Központi Bank Nemzetközi és Európai Kapcsolatok 
Főigazgatóságának vezető közgazdásza 

● Gianluca Sgueo (5. téma is) a Brussels School of Governance (BsoG) kutatója és adjunktusa 

A 3. téma szakértői: Igazságos társadalom 

● John Hurley, megbízott osztályvezető, foglalkoztatási osztály, Eurofound 

● Nicolas Defaye, szakreferens, Európai Családi Foglalkoztatási és Otthoni Gondozási Szövetség 

● Paul Ginnell, az Európai Szegénységellenes Hálózat (EAPN) igazgatója, Írország 

● Elizabeth Gosme, igazgató, COFACE (Családszervezetek Szövetsége az Európai Unióban) 

 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
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A 4. téma szakértői: Tanulás Európában 

● Jimmy Jamar, főtitkár, Europa Nostra 

● Charis Hughes, vezető kommunikációs és hatáskutatási tisztviselő, Léargas (Írország Erasmus+ 
nemzeti irodája) 

● Jemma Lee, vezető támogatási és fejlesztési tisztviselő, Léargas (Írország Erasmus+ nemzeti 
irodája) 

● Amélia Veiga, egyetemi docens, Portói Egyetem 

● Andrea Lapegna, kommunikációs és kampánykoordinátor, Egész életen át tartó tanulás 
platformja (LLP) 

● Altheo Valentini, az „All Digital” igazgatótanácsának elnöke 

● Giuseppina Tucci, főtitkár, Európai Iskolai Diákszervezetek Szervező Irodája (OBESSU) 

● Selina McCoy, a Gazdasági és Társadalomkutató Intézet (ESRI) docense és a dublini Trinity 
College adjunktusa 

● Gabriela Martinez Sainz, Ad Astra ösztöndíjas és adjunktus, University College Dublin 

Az 5. téma szakértői: Etikus és biztonságos digitális átállás 

● Rosanna Fanni, kutatási munkatárs és a Digitális Fórum koordinátora, Európai Politikai 
Tanulmányok Központja CEPS 

● Bart Preneel, a számítógép-biztonsági és ipari kriptográfiai csoport vezetője, KU Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, az Athéni Panteion Társadalom- és Politikatudományi Egyetem 
Szociológia Tanszékének kriminológiaprofesszora  

 

  

https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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III. melléklet: A vitacsoport által megvizsgált és el nem fogadott egyéb ajánlások 
 

3. téma: Igazságos társadalom 
 
3.2. altéma: Egyenlő jogok 
 
Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy mechanizmust a kisebbségi jogok tiszteletben tartásának 
figyelemmel kísérésére és betartatására (pl. olyan portál vagy hivatal, ahol panaszt lehet 
benyújtani).  
 
Ezt azért javasoljuk, mert hiszünk abban, hogy minden egyén kifejtheti véleményét, és joga van 
segítséget kérni és kapni. Erre a hivatalra a kisebbségek és a többség közötti feszültség csökkentése 
céljából van szükség. 
 
 
3.3. altéma: Méltányosság / 3.4. altéma: Sportolási lehetőség 
 
Javasoljuk, hogy az EU a közéleti személyiségek példamutatása révén hívja fel a figyelmet a 
testmozgásra (pl. a parlamenti eseményeknek magukban kell foglalniuk a testmozgás bizonyos 
formáit vagy néhány másodpercig tartó mozdulatokat, például nyújtást, sétálva beszélgetést vagy 
ugrálást). 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a közéleti személyiségek testmozgással szembeni elköteleződése növelni 

fogja a tudatosságot. 

 

 
5. téma: Etikus és biztonságos digitális átállás 
 
5.3. altéma: A személyes adatok védelme 
 

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

 

01. alcsoport (1.1. Munkaerőpiac) 

1. 1.1.1.1. Proaktívabb uniós gazdaságpolitikára van szükség a globalizáció hatékonyabb 

szabályozásához. 

2. 1.1.1.2. Egyfajta „Magna Cartát” kell elfogadni, amely a munka területéhez tartozó 

valamennyi központi kérdést szabályozza. 

3. 1.1.1.3. Az uniós jogszabályok nemzeti végrehajtása problémát jelent. 

4. 1.1.2.2. Nem szabad túlságosan korlátozni a vállalkozói szabadságot. 

5. 1.1.2.4. Mindenki számára biztosítani kell a munkához való jogot. 

6. Csoportosítás (három iránymutatás) 1.1.2.1. Harmonizálni kell a munkavállalói jogokat és a 

munkakörülményeket. 1.3.1.4. Törekedni kell a munkaszervezés és a munkavállalói jogok 

terén meglévő szigorúbb európai minőségi normák fenntartására. 1.3.1.7. Fokozottan 

koordinálni kell az egyes európai országok munkaügyi politikáit.  

7. 3.2.3.2. Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy olyan intézményt, amely valamennyi 

tagállamban figyelemmel kíséri a munkafeltételeket. 

8. 1.1.3.1. Támogatni kell a szakszervezetek létrehozását. 

9. Csoportosítás (négy iránymutatás) [1.1.4. A munka és a munka és a magánélet közötti 

egyensúly] 1.1.4.2. A munka és a magánélet közötti jobb egyensúly lehetővé tétele 

érdekében javítani kell a (pl. gyermekek vagy idősek számára biztosított) gondozás 

színvonalát. 1.1.4.5. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a család más formáit, így például a 

fogyatékossággal élő személyeket gondozó családokat sem. 1.1.4.1. Meg kell szüntetni a 

közszféra és a magánszektor közötti szakadékot. 1.1.4.4. Az uniós iránymutatásokat 

sürgősen át kell ültetni a nemzeti jogba. 

10. Csoportosítás (két iránymutatás) [1.1.5. A szociális jogokra vonatkozó uniós cselekvési terv] 

1.1.5.1. A cselekvési tervet jogilag kötelező erejű okmánnyá kell minősíteni, amelyet a 

nemzeti kormányok kötelesek végrehajtani. 1.1.5.2. További információkat kell nyújtani a 

polgároknak ezekről a döntésekről.  

11. Csoportosítás (három iránymutatás) 1.1.2.3. Az EU-nak európai minimálbért kell bevezetnie 

– 3.2.3.1. Javasoljuk, hogy az EU tegyen lépéseket egy egész Európára kiterjedő minimálbér 

elfogadása irányában. 1.1.7.3. A feltétel nélküli alapjövedelem előtt az EU-nak uniós 

minimálbért kell bevezetnie. 

12. 3.2.5.4. Javasoljuk, hogy az EU kiemelten foglalkozzon a heti (rövidebb és egységes) standard 

munkaidő bevezetésének kérdésével az európai polgárok és családjaik közötti jobb és 

egyenlő bánásmód biztosítása érdekében. 

 

A 06. alcsoport munkája (1.2. Ifjúság és foglalkoztatás) 

13. 1.2.1.1. Javasoljuk, hogy a diákok már a középiskolától kezdve kapjanak lehetőséget arra, 

hogy több különböző munkahelyi közegben, illetve társadalmi projektekben tapasztalatokat 

szerezzenek, és így bepillantást nyerjenek a munkaerőpiac működésébe. A tanulmányok 

későbbi szakaszában az egyes tanulók érdeklődésének és az általuk választott képzésnek 

megfelelő, célzott lehetőségeket kellene biztosítani. Az érintettek így megtanulnák a 
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felelősségvállalás fontosságát, valamint képet kapnának arról, hogy mire számíthatnak a 

jövőben, és kialakulna bennük a különböző szakmák iránti tisztelet. 

14. Csoportosítás (négy iránymutatás) 1.2.1.2. A vállalatokat és a szervezeteket 

adókedvezményekkel és/vagy egyéb juttatásokkal kell arra sarkallni, hogy szakmai 

gyakorlatokat kínáljanak a tanulók részére. 1.2.5.1. A távoli területeken a helyi iskoláknak, 

önkormányzatoknak, szervezeteknek és vállalatoknak szorosan együtt kell működniük annak 

érdekében, hogy az e területeken kínált szakmai gyakorlatok is eredményesek legyenek. 

3.3.4.1. Segítsük elő az első munkahely megszerzését és a szakmai gyakorlaton való 

részvételt a szakképzésben és a felsőoktatásban. 1.3.3.6. Olyan programokat kell kidolgozni, 

amelyek közelebb hozzák egymáshoz a fiatalokat és a vállalkozásokat. 

15.  1.2.3.1. Az oktatás tartalmát jobban hozzá kell igazítani a változó munkaerőpiaci igényekhez, 

ezért a tanároknak pontosabban kell ismerniük a munkaerőpiac elvárásait. Javasoljuk, hogy 

az említett igények meghatározása érdekében kerüljön sor rendszeres konzultációkra a 

szakpolitikai szereplők, az oktatásban dolgozók és az üzleti világ szereplői között. 

16. Csoportosítás (három iránymutatás) [1.2.2. A munkaerőpiacon szükséges, nem digitális 

jellegű készségek és szociális kompetenciák eltűnőben vannak.] 1.2.2.1. A következő szociális 

kompetenciák elsajátítására van szükség: az egymással való interakciók, egymás 

meghallgatása, tolerancia, a párbeszéd ösztönzése, reziliencia, valamint mások megértése, 

tisztelete és megbecsülése. 1.2.2.2. Az oktatók képzése: a tanároknak először is ismerniük 

kell ezeket a szociális készségeket, és képzést kell kapniuk ahhoz, hogy segíteni tudjanak a 

fiataloknak azok elsajátításában. Az oktatók képzése. 1.2.2.4. A fiatalokat arra kell sarkallni, 

hogy önállóan helyt álljanak a társadalomban, ezért ösztönözni kell őket a folyamatos 

önképzésre, a kritikus gondolkodásra és arra, hogy mindig érdeklődőek maradjanak. Ennek 

során megfelelő figyelmet kell fordítani a társadalom különböző rétegeire. 

17. 1.2.2.3. Újra be kell vezetni a humán képzési programokat – amilyen például a klasszikus 

irodalom vagy az etika – azokban az országokban, ahol ezek megszűntek. 

18. Csoportosítás (három iránymutatás) 1.2.3.2. Fokozottabb harmonizációra van szükség az 

EU-ban az oklevelek kölcsönös elismerése és a képzések egységesítése terén. 3.3.3.2. Az EU-

ban a felsőoktatásban szerzett okleveleket fogadják el minden uniós országban. 2.1.2.2. 

Javasoljuk, hogy a szakmai képesítések (például a diplomák) teljeskörűen átvihetők és 

kölcsönösen elismerhetők legyenek valamennyi uniós tagállamban. 

19. Csoportosítás (három iránymutatás) [1.4.2. Milyen tanulságokat vonhatunk le a jövőre 

vonatkozóan a Covid19-válság miatt elmaradt képzések és szakmai gyakorlatok, illetve 

kimaradt munkalehetőségek tekintetében, amelyek az átlagosnál súlyosabban érintették a 

fiatalokat és a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjait?] 1.2.4.1. Javaslat a világjárvány előtt 

már elindított programok újraaktiválására: sajnos az EU honlapján az e programokra mutató 

több hivatkozás is elavult. Európának a 18 év alatti gyermekek számára is biztosítania kell 

programokat. 1.2.4.2. Az EU-nak hatékonyabban kell kommunikálnia a világjárvány utáni 

helyreállítást célzó, általa indított különböző programokról, így pl. az ALMA programról. 

1.2.4.3. A világjárvány miatt a fiataloknak kevesebb lehetőségük van arra, hogy 

munkavállalói mobilitás keretében más tagállamokban dolgozzanak, ezért az ilyen cserék 

előmozdítása érdekében fel kell gyorsítanunk a digitális programok megvalósítását. 

20. 1.2.4.4. A lehető legjobban csökkenteni kell a hallgatókat amiatt érő hátrányokat, hogy a 

szakmai gyakorlatok elmaradása miatt tanulmányaik befejezése kitolódik. Ilyen hátrányok 

például a költségek, a tanulmányok újrakezdése és a későbbi munkába állás.  
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21. 1.2.4.5. A kormányoknak gyorsabban és rugalmasabban kell tudniuk reagálni, amikor a 

válsághoz hasonló sürgető körülmények merülnek fel. Javaslatunk szerint le kell vonni a 

megfelelő tanulságokat és a következő szükséghelyzetben rugalmasabb forgatókönyveket 

kell kidolgozni (pl. a munka, az oktatás stb. tekintetében).  

 

15. alcsoport (1.3. Digitalizáció a munkahelyen) 

22. Csoportosítás (öt iránymutatás) 1.3.1.1. Meg kell próbálni Európában tartani a munkaerőt. 

1.3.1.2. Olyan ösztönzőket és jogszabálytervezeteket kell kidolgozni, amelyek segítik azt, 

hogy az elismert európai minőség alapján meg tudjuk tartani a munkahelyeket az 

uniós/európai országokban. 1.3.1.5. Ösztönözni kell az európai vállalatokat arra, hogy 

európai székhelyüket megőrizve vállaljanak nagyobb mértékű társadalmi felelősséget. 

1.3.1.8. Fel kell mérni, hogy évente hány munkahelyet lehet áttelepíteni Európán kívüli 

országokba. 1.3.1.6. Végső megoldásként meg kell adóztatni a vállalkozások áthelyezését. 

23. 1.3.1.3. Törekedni kell arra, hogy nemzetközi szinten hasonló bérszintet érjünk el a termelő 

országok között. 

24. Csoportosítás (öt iránymutatás) 1.3.2.1. Európai szinten össze kell hangolni az intelligens 

munkavégzésre vonatkozó szabályozást, és ellenőrizni kell az annak való megfelelést. 1.3.2.8. 

Európai szinten össze kell hangolni az intelligens munkavégzésre vonatkozó szabályozást, és 

ellenőrizni kell, hogy a munkahelyeken betartják-e az előírásokat. 1.3.2.5. Európai szinten 

harmonizálni kell az intelligens munkavégzés szabályait, azaz a munkaidőt, a rendelkezésre 

állási időt és a pihenőidőt (a lecsatlakozáshoz való jog), valamint ellenőrizni kell e szabályok 

betartását. 1.3.2.6. Vészhelyzet esetén a munkaszüneti időszakokban is össze kell hangolni 

és ellenőrizni kell a rendelkezésre állási időt. 1.3.2.7. Európai szinten harmonizálni kell az 

intelligens munkavégzésre vonatkozó jogszabályokat, és el kell kerülni, hogy az ilyen 

formában dolgozók kiszoruljanak a társasági életből. 

25. Csoportosítás (három iránymutatás) 1.3.2.2. Az otthoni munkaszervezést illetően döntési 

jogkört kell adni a munkavállalóknak (pl. gyermekes családok esetében). 1.3.2.4. Világos és 

szabványos munkaszerződéseket kell kidolgozni, amelyek egyértelműen megjelölik, hogy 

mely feladatok végezhetők otthonról, és melyek nem. 4.2.3.1. Javasoljuk, hogy mozdítsák elő 

az iskolákkal, vállalatokkal, politikusokkal, egészségügyi hatóságokkal, pszichológusokkal és 

szociológusokkal folytatott kerekasztal-beszélgetéseket, valamint jogilag szabályozzák az 

online oktatást és az online munkát. 

26. 1.3.2.3. A technológia segítségével csökkenteni kell a munkaidőt és növelni kell a munka 

hatékonyságát.  

27. 1.3.3.7. Új munkahelyeket kell teremteni a platformirányítás terén. 

28. Csoportosítás (négy iránymutatás) 1.3.3.8. Digitális információcsere-platformokat kell 

létrehozni nyugdíjasok számára. – 1.3.3.9. Ösztönözni kell a digitalizációt a munkavállalók 

átképzése céljából (pl. szülési szabadságot követően). 1.3.3.10. A digitális képzési 

platformokon különböző tudásterületekhez kapcsolódó, változatos tartalmakat kell kínálni. 

1.3.3.11. Tematikusan szervezett, könnyen használható platformokat kell létrehozni. 
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2. téma: Gazdaság a jövő számára 

 

02. altéma: (2.1. Innováció és európai versenyképesség) 

29. 2.1.1.1. Javasoljuk, hogy az EU végezzen olyan kutatási és innovációs beruházásokat, 

amelyek célja új, vagy a legkisebb környezeti lábnyommal rendelkező nyersanyagok és 

erőforrások kifejlesztése.  

30. Csoportosítás (öt iránymutatás): [2.2.1. Termelési módszereink túlságosan 

környezetszennyezők. Miként módosíthatnánk úgy gyártási technikáinkat, hogy azok 

tisztábbá váljanak?] 2.2.1.4. Rövid távon azonnali hatású intézkedéseket kell kidolgozni. 

2.2.1.1. A termelési módszerekre vonatkozó új szabályozás bevezetését javasoljuk (a 

termékek élettartamára, az üvegházhatásúgáz-kibocsátásokra, az élővilág korlátaihoz való 

alkalmazkodásra vonatkozóan), beleértve a zöld termelési módszereket kifejleszteni kívánó 

vállalatok számára ösztönzést jelentő támogatásokat is. 2.1.1.4. Javasoljuk azon vállalatok 

fokozott támogatását, amelyek beruháznak a termelési folyamataik környezeti költségeinek 

csökkentésébe, illetve kisebb környezeti költséggel járó termékek fejlesztésébe. 2.2.1.5. 

Ösztönözni kell az újrafeldolgozó gazdaság megteremtését, az iparban és az 

energiaágazatban egyaránt. 2.2.2.4. Javasoljuk az energia-visszanyerésre irányuló 

intézkedések bevezetését. 

 

31. Csoportosítás (négy iránymutatás): 2.1.4.1. Javasoljuk, hogy az EU tegyen több erőfeszítést 

azért, hogy a papíron meglévő kutatási eredmények a gyakorlatban is megvalósuljanak. 

2.1.4.2. Javasoljuk, hogy a kutatási eredményeket szervezzék nyilvánosan elérhető, ingyenes 

és központosított adatbázisokba. 2.1.5.1. Javasoljuk egy olyan rendszer létrehozását, 

amelynek segítségével a hasonló jelenségeket kutató tudományos szakemberek egyesíthetik 

az erőforrásaikat. 2.1.5.2. Javasoljuk, hogy az EU különítsen el forrásokat egyes konkrét 

kutatási területek finanszírozására. 

32. Csoportosítás (öt iránymutatás): 2.2.3.1. Növelni kell az uniós energiatermelés 

napenergiából származó hányadát, többek között az egyéni szintű, kis léptékű 

energiatermelés előmozdítása révén. 2.2.3.2. Fejlesztéseket és beruházásokat kell 

megvalósítani a szélenergia területén. 2.2.3.3. Fejleszteni kell a hidrogénalapú 

energiatermelést. 2.2.3.4. A tengervizet is fel kell használni a villamos energia előállításához. 

1.3.4.1. Ösztönözni kell a digitális eszközök által használt primer energia megújuló 

forrásokból történő előállítását. 

33. Csoportosítás (három iránymutatás): 2.2.4.1. Csökkenteni kell a köztes szereplők számát a 

termelés és a fogyasztók között. 2.1.1.3. Javasoljuk az ellátási láncok lerövidítését, valamint 

azt, hogy csökkentsük a világ más részeiről importált anyagoktól való függésünket. Helyi 

erőforrásokba kell beruházni. 1.3.4.11. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy Európán 

belül termeljük ki a digitális eszközökhöz szükséges nyersanyagot, és itt állítsuk elő ezeket az 

eszközöket, bezárva ezzel a termelési láncot. 

34. Csoportosítás (két iránymutatás): 2.2.4.2. A „kereslet és kínálat” paradigmáját egy 

szükségleteken és korlátokon alapuló paradigmának kell felváltania. Ki kell lépnünk abból a 

narratívából, hogy a végső gazdasági cél a nyereségre való törekvés. 2.2.7.2. Ki kell lépni a 

növekedési paradigmából. 

35. 1.3.4.3. Ösztönzőket kell létrehozni a széles körben (pl. vállalatok, családok által) végzett 

energiatermeléshez  
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07. alcsoport (2.2. Fenntartható gazdaság / 2.3. Adózás) 

36. Csoportosítás (öt iránymutatás): 2.2.1.2. Javasoljuk olyan intézkedések bevezetését, 

amelyekkel csökkenthető a hulladék, és ezáltal a szennyező iparágak környezetre gyakorolt 

hatása. Különösen javasoljuk, hogy a vállalatokat (a módszerek, az etikai vonatkozások és az 

anyagok tekintetében) intelligensebb termelésre bírják. 2.2.4.3. Jogszabályt kell kidolgozni a 

műanyag tárolóedények mennyiségének csökkentése érdekében. 2.4.2.1. Gondoskodni kell a 

nagyobb részben újrafeldolgozható csomagolásról. 1.3.4.6. Ellenőrizni kell, hogy milyen 

hatásai vannak a digitális hulladéknak. 1.3.4.8. Biztosítani kell a digitális eszközök 

hulladékaira vonatkozó jogi keretnek való megfelelés ellenőrzését is. 

37. Csoportosítás (három iránymutatás): 2.4.6.5. Jogszabályban tiltsuk meg a nagy 

kiszerelésben árusító üzleteknek a még fogyasztható élelmiszerek kidobását és adjuk a 

rászorulóknak. 2.4.6.1. Mindenki nyertes – adókedvezményekkel (az áruházakban 

megmaradt termékeket alacsonyabb áron eladják a szolidaritási célú élelmiszerboltoknak, 

majd az alacsonyabb jövedelmű fogyasztóknak). 2.4.6.2. Tervezés, forgalmazás és elosztás (). 

38. Csoportosítás (három iránymutatás): 2.2.2.1. Népszerűsíteni kell a hulladékmentességi 

programokat, és javítani kell a fogyasztóknak a témával kapcsolatos ismereteit. 2.2.4.4. Az 

embereket felelősségteljesebb fogyasztói magatartásra kell ösztönözni. 2.4.6.3. Tűzzük ki 

célként a fogyasztói szokások megváltoztatását és tereljük a keresletet a (mennyiségi 

szempontból) fenntartható módon előállítható termékek felé.  

39. Csoportosítás (öt iránymutatás): 2.2.2.2. Támogatni kell az újrafeldolgozás bővítését 

Európában: javasoljuk mindenekelőtt a technológiai eszközök, például a telefonok 

újrafeldolgozási folyamatának kidolgozását, különös hangsúlyt helyezve a használt telefonok 

vásárlásának népszerűsítésére. 2.1.1.2. Javasoljuk, hogy az EU helyezze előtérbe a meglévő 

erőforrások hasznosításának lehető leghatékonyabb módjait, és valósítson meg erre irányuló 

beruházásokat (pl. újrafeldolgozás). 2.5.5.1. Az eszközök lecserélése helyett finanszírozzuk az 

eszközök átalakítását célzó munkát és kutatást. 1.3.4.2. Beruházásokat kell megvalósítani a 

kutatás, az európai gyártás és az eszközök (pl. akkumulátorok és egyéb eszközök) 

újrafeldolgozása terén. 1.3.4.7. A polgárokat ösztönözni kell a digitális hulladék 

újrahasznosítására. 

40. Csoportosítás (két iránymutatás): 2.2.2.3. Fel kell vennünk a harcot a tervezett elavulás 

ellen, többek között a felelős fogyasztás népszerűsítése és azáltal, hogy hosszabb 

élettartamú termékeket vásárolunk (pl. műszaki cikkek, ruházat). 2.1.3.3. Javasoljuk, hogy az 

EU lépjen fel a „tervezett elavulás” gyakorlata ellen. 

41. Csoportosítás (két iránymutatás): 2.2.5.1. Szabályozni kell a kriptovaluta-bányászatot. 

1.3.4.12. Értékelni kell a kriptovaluták környezeti hatását, mivel azok nem fenntartható 

módon előállított energia pazarlásával járnak. 

42.  2.2.6.1. Regionális szintű célkitűzéseket kell meghatározni az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátására vonatkozóan. 

43. Csoportosítás (két iránymutatás): 2.2.8.1. Újra kell gondolni a közlekedési infrastruktúrát, 

hogy előmozdítsuk tömegközlekedés igénybevételét és a környezetbarát mobilitást. 1.3.4.4. 

Ösztönözni kell a tömegközlekedés használatát.  

44. Csoportosítás (két iránymutatás): 1.3.4.9. Meg kell vizsgálni a ritkaföldfémek 

kitermelésének környezeti hatását. 1.3.4.10. Meg kell vizsgálni a ritkaföldfémek 

kitermelésének munkaügyi hatását (különös tekintettel a gyermekmunkára). 
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45. [2.3.1. Az adózási rendszer társadalmilag nem igazságos: miként tehetnénk jobbá?] 2.3.1.3. 

Javasoljuk új adónemek bevezetését. 

46. [2.3.1. Az adózási rendszer társadalmilag nem igazságos: miként tehetnénk jobbá?] 2.3.1.1. 

Javasoljuk az európai adórendszerek szabványosítását.  

47. 2.3.1.2. Javítani kell az adózás kérdésével kapcsolatos, valamint az adók felhasználására 

vonatkozó ismereteket.  

48. Csoportosítás (öt iránymutatás): 2.3.1.4. A nem környezetbarát energiaforrások 

megadóztatásával elő kell segíteni a termelési és fogyasztási minták megváltoztatását, 

valamint az energiamodell átalakítását. 2.1.1.5. Javasoljuk, hogy a környezetre káros és nem 

fenntartható vállalatokat magasabb adóval terheljük, mint a környezetileg felelős 

vállalatokat. 2.3.1.5. Javasoljuk a kriptovaluták megadóztatását. 2.3.1.6. Javasoljuk az 

üzemanyag megadóztatását. 1.1.6.1. A helyben termesztett, illetve előállított árukra 

adómentességet kell bevezetni. 

49. Csoportosítás (hat iránymutatás): 2.3.2.1. Javasoljuk a fenntartható módszereket alkalmazó 

új vállalkozásoknak kínált adókedvezmény bevezetését. 2.3.2.2. A vállalat jövedelmén 

alapuló, progresszív adórendszert kell létrehozni a kis- és középvállalkozások számára. 

2.3.2.3. Egyértelműbb európai támogatást kell biztosítani az új vállalkozások létrehozásához. 

1.1.6.2. Hatékonyabb védelmet kell biztosítani a kkv-k számára. Ebben segíthetne egy uniós 

iroda, például tájékoztatással és jogi segítségnyújtással. 1.1.6.3. Megfelelőbb ösztönzőket 

kell kínálni a nagy kockázatú tevékenységekhez. 1.1.6.4. Induló innovatív vállalkozások a 

helyi gazdaságban: a nagy bankok által támogatott hitelezési rendszert kell kialakítani, 

továbbá támogatni kell a helyi szintű jogi tanácsadást.  

50. 2.3.2.4. Legalizálni kell a könnyű drogokat, például a kannabiszt. 

51. Csoportosítás (négy iránymutatás): 2.3.3.1. Európa egész területén egységesíteni kell, hogy 

a magán- és állami vállalatok miként valósítják meg a gyakorlatban a társadalmi és 

környezeti felelősségvállalást. 2.3.3.2. Az ezen előírásokat nem teljesítő vállalatokat adóügyi 

szankciókkal kell sújtani. 2.3.3.3. Az ezen előírásokat teljesítő és a fenntartható átmenetet 

megvalósító vállalatokat jutalmazni kell. 2.3.2.5. Átláthatósági kritériumokat kell előírni a 

multinacionális vállalatok számára. 

52.  Csoportosítás (három iránymutatás): 2.3.4.1. Konkrét adónemet kell bevezetni, amellyel 

kivédhető az adókijátszás céljából történő áttelepülés. 2.3.4.2. A nagy nemzetközi 

vállalatokra európai adókat kell kivetni. 2.3.4.3. Európai szinten meg kell adóztatni azokat a 

(külföldi) vállalatokat, amelyek a vagyontermelés helyén nem fizetnek adót. 

 

 

08. alcsoport (2.4. Mezőgazdaság / 2.5. Digitális infrastruktúra) 

53. Csoportosítás (két iránymutatás): 2.4.1.1. Az egészségtelenebb élelmiszereket szankciókkal 

(adókkal) kell sújtani. 2.4.1.2. Meg kell adóztatni a „luxuskategóriás” élelmiszereket.  

54. 2.4.1.3. A termékértékelésnek két kritériumon (egészségesség és környezetvédelmi 

fenntarthatóság) kell alapulnia. 

55. 2.4.1.4. Az alacsony jövedelműek számára fenntartott szociális és szolidaritási 

élelmiszerüzleteket kell létrehozni. 

56. Csoportosítás (négy iránymutatás): 2.4.2.2. A csalás visszaszorítását célzó, európai szintű 

rendszert kell létrehozni. 2.4.2.3. Szankciókat kell bevezetni azon termékekre vonatkozóan, 

amelyek nem rendelkeznek megfelelő címkével. 2.4.2.4. Minden összetevőt egyértelműen és 
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jól láthatóan fel kell tüntetni a csomagoláson (különös tekintettel az allergén anyagokra). 

2.4.2.5. Meglévő technológiákat alkalmazva azonosítani kell az élelmiszerek termelési láncát 

(minden összetevő esetében tájékoztatni kell annak származásáról). Független ügynökségek 

által végzett elemzések elvégzése az állatállomány takarmányozására vonatkozóan 

(monitoring rendszer létrehozása); Az importált termékeknek ugyanazoknak a minőségi 

követelményeknek kell megfelelniük, mint az európai termékeknek. 

57. 2.4.3.1. Fenntartható növényeket (de nem GMO-kat) kell kifejleszteni és elterjeszteni 

anélkül, hogy csökkentenénk a megőrzött, művelés alatt nem álló földterületek arányát. 

Precíziós, illetve vertikális technikákat kell alkalmazni. 

58. Csoportosítás (öt iránymutatás): [2.4.4. Figyelembe kell venni az uniós országok egymást 

kölcsönösen kiegészítő termelési mintáit és a helyi vonatkozásokat] 2.4.4.1. Ehhez a 

mezőgazdasági termelők közötti koordinációra van szükség (a választott termelési típusok, a 

termelt mennyiségek és e döntések pénzügyi hatása tekintetében). 2.4.4.2. Egyensúlyt kell 

teremteni a termények jellemzőin alapuló, illetve a helyi termelés között. 2.4.4.3. Nem 

szabad mindent mindenhol termelni, alkalmazkodni kell a termőterület sajátosságaihoz. 

2.4.4.4. Kutatásra és fejlesztésre van szükség azt illetően, hogy az egyes régiókban (az 

éghajlati viszonyoktól függően) mit lehet termelni. 2.4.4.5. Az elosztás módjának 

megszervezésével (a termelő és a fogyasztó közötti közvetlen tranzakciók) támogatni kell a 

helyi termelőket. 

59. Csoportosítás [három iránymutatás]: 2.4.5.1. A biológiai sokféleség előmozdítása 

érdekében ültessünk növényeket egyéb helyeken. 2.4.5.3. Vezessünk be késői kaszálási 

rendszereket a közterületek (útszél, kisebb zöldterületek) karbantartására. A vad réteknek 

hagyjunk időt a növekedésre. 2.4.5.4. Ültessünk a termést védő növényeket és védjük a 

termést védő rovarokat. Győzzük meg a mezőgazdasági termelőket e technikák 

alkalmazásáról. 

60.  2.4.5.2. Precíziós technikákkal (pl. drónok használatával) csökkentsük a felhasznált 

növényvédő szerek mennyiségét, különösen a nagyüzemi termelés esetében. 

61. Csoportosítás [hat iránymutatás]: 2.5.1.1. Vezessünk be – a televízióadóhoz hasonló – 

internetadót, az állam pedig kötelezze a szolgáltatókat, hogy biztosítsanak 

internetszolgáltatást a felhasználók számára. Az államok az adóbevételből fizessenek a 

szolgáltatásért. 2.5.1.2. Ingyenes barangolás valamennyi európai országban (internet-

hozzáférés és telefonhívások egy másik uniós országban a hazaival azonos áron). 2.5.1.3. Az 

alacsony jövedelmű háztartásoknak nyújtott támogatás/pénzügyi támogatás. 2.5.1.4. 

Alapvető, minimális szolgáltatás a lehető legalacsonyabb áron. 2.5.1.5. Internetes 

központok: számítógépes átjátszópontok mint a városlakók rendelkezésére álló ingyenes 

közszolgáltatások (autóbuszon, vonaton, könyvtárakban stb.). 1.3.3.4. Javítani kell az 

emberek digitális eszközökhöz való hozzáférését, és minden gyermek számára egyenlő 

digitális hozzáférést kell biztosítani. 

62. 2.1.3.4. Javasoljuk, hogy az EU vállaljon aktív szerepet a távközlési, illetve az 

internetszolgáltatói monopóliumok létrejöttének megakadályozásában. 

63. Csoportosítás (öt iránymutatás): [2.5.3. Infrastruktúrák. A hálózati lefedettséget a 

költségproblémák előtt kell megoldani. Számos egyenlőtlenség tapasztalható]: 2.5.3.1. A cél 

az, hogy ne legyenek „fehér zónák”. Ne legyenek lefedetlen területek. 2.5.3.2. Támogassuk a 

teljes területen szolgáltatókat (adócsökkentés, hozzájárulás). A kedvezmény 

igénybevételének feltételeként akár elő is írhatjuk a teljes terület kiszolgálását. Szabjunk 
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határidőt. A szolgáltató adott határidőn belül biztosítson hálózati hozzáférést a teljes 

területen. Biztosítsuk, hogy a vonalak fenntartója ne legyen azonos a szolgáltatóval. 2.5.3.3. 

A rendelkezésre álló üzemeltetők és szolgáltatások egyszerűsítése és egyértelművé tétele. 

2.5.3.4. Használjuk fel az utcai infrastruktúrát a digitális infrastruktúrák jobb kiépítésére. 

2.5.3.5. Vegyük tudomásul, hogy léteznek lefedetlen területek.  

 

 

3. téma: Igazságos társadalom 

 

03. alcsoport (3.1. Társadalombiztosítás) 

64. 3.1.1.1. Javasoljuk az uniós tagállamok közötti együttműködés biztosítását az egészségügyi 

kutatás terén. Ugyanakkor biztosítani kell az orvostudomány terén elért eredményekkel 

kapcsolatos uniós szintű kommunikációt és az eredmények uniós szintű közzétételét.  

65. 3.1.1.2. Közös egészségügyi és szociálpolitikát, valamint uniós szinten allokált költségvetést 

javasolunk annak érdekében, hogy valamennyi tagállamban azonos egészségügyi és szociális 

biztonsági feltételeket, továbbá az orvosok számára egyenlő feltételeket lehessen 

biztosítani. 

66. Csoportosítás (két iránymutatás) 3.1.1.3. Tegyük lehetővé, hogy a betegek abban az 

országban kezeltessék magukat, ahol a kezelés rendelkezésre áll – Biztosítsuk az uniós 

tagállamok közötti együttműködést. 3.1.1.8. Javasoljuk a kórházak szakértelmének 

fejlesztését annak érdekében, hogy visszaszorítsuk a más országokba irányuló 

betegszállítást. 

67. 3.1.1.4. A receptre felírt gyógyszerek legyenek teljes mértékben térítésmentesek a 

rászorulóknak. 

68. 3.1.1.5. Javasoljuk, hogy az EU foglalkozzon az élet méltóságteljes befejezésével: eutanázia. 

69. 3.1.1.6. Páneurópai jog a születendő gyermek életéről való döntéshez. 

70. 3.1.1.7. Javasoljuk, hogy az EU adjon ki egy irányelvet, amely arra kötelezi a tagállamokat, 

hogy bizonyos költségvetést allokáljanak a szociális szolgáltatásokra. 

71. 3.1.1.9. Javasoljuk, hogy az EU gondoskodjon az egészségügyi és szociális biztonsághoz való 

hozzáférésről a kapcsolati erőszak áldozatai számára. 

72. Csoportosítás (három iránymutatás): [3.1.9. Mentális egészség] 3.1.9.1. Fontos, hogy 

létezzenek megelőző programok. 3.1.9.2. Rövidebb munkaidő, valamint a magánélet és a 

munka összeegyeztetését segítő programok. 3.1.9.3. Javasoljuk a marihuána legalizálásának 

a mentális egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos kutatások előmozdítását.  

73. Csoportosítás (négy iránymutatás) [3.1.3. Család nélküli gyermekek: az EU-n belül 

hosszadalmas az örökbefogadási eljárás, a gyermekek nevelőotthonban nőnek fel, gyorsabb 

az örökbefogadás az EU-n kívülről, a homoszexuális párok nem fogadhatnak örökbe 

gyermeket].3.1.3.1. Javasoljuk, hogy az EU biztosítsa az örökbefogadási eljárások 

felgyorsítását. 3.1.3.2. Őrizzük meg a gyermekek jogait, biztosítsuk, hogy méltóságteljes 

otthonuk legyen a társadalomban. 3.1.3.3. A tagállami jogszabályok egységesítése: mikor 

adható örökbe egy gyermek? 3.1.3.4. Javasoljuk a máshonnan (akár az EU-n kívülről) 

származó bevált gyakorlatok összehasonlítását, és merítsünk belőlük ötleteket. 

74. Csoportosítás (hét iránymutatás): 3.1.3.5. Támogassuk a fiatalokkal és a családokkal 

foglalkozó szervezeteket (több erőforrás biztosítása és jobb munkavégzésük elősegítése). 

3.1.5.1. Javasoljuk, hogy az EU különböző eszközökkel ösztönözze a születésszám 
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növekedését. Az Európai Uniónak elő kell mozdítania az emberek szülővé váláshoz való 

jogát, és támogatnia kell őket szülői feladataik ellátásában – munkahelyvédelem, szülői 

támogatás. 3.1.7.1. Javasoljuk, hogy a családok egészének szociális támogatására 

összpontosítsunk: tegyük lehetővé a sima átmenetet, azaz, hogy a fiatalok minél előbb részt 

vehessenek az aktív életben, és így az idősebbek nyugdíjba vonulhassanak. Emellett 

támogatni kell az idősebb családtagokról gondoskodó fiatalabb családtagokat stb. 3.1.7.2. 

Javasoljuk a szociálisan kedvezőtlenebb helyzetű fiatal családok támogatását és az igénybe 

vehető támogatásra vonatkozó tájékoztatást: a tanulás és a digitális jártasság elősegítése, 

oktatási eszközök, érdeklődési kör szerinti és tanulócsoportok létrehozása stb., tegyük közzé 

a lehetőségeket a médiában. 3.1.7.3. Javasoljuk a nők mint családanyák támogatását. 

3.1.7.4. Javasoljuk a fiatalok lakhatási célú pénzügyi támogatását (olcsóbb hitelek stb.). 

3.3.2.1. Támogassuk az anyaságot/apaságot (különösen a fiatalok esetében). 

75. 3.1.4.1. Figyeljünk az ápolást-gondozást végzők mentális egészségének védelmére. 

76. Csoportosítás (három iránymutatás): 3.1.5.2. Biztosítanunk kell a nyugdíjrendszer 

fenntarthatóságát, javasoljuk a nyugdíjak többféle forrásból történő finanszírozásának 

mérlegelését. 3.1.5.3. Javasoljuk a nyugdíjaknak a minimálbérhez kötését. 3.1.5.4. 

Harmonizált európai szintű nyugdíjrendszer mindenki számára. 

77. 3.1.5.5. Javasoljuk, hogy legyenek megfizethető nyugdíjasotthonok, illetve megfelelő 

intézmények a szakellátást igénylő idősebb betegek számára (például Alzheimer-kórban 

szenvedők). 

78. Csoportosítás (hat iránymutatás): 3.1.7.5. Javasoljuk az egyetemes jövedelem és 

életszínvonal biztosítását. 3.1.7.6. Azon emberek társadalmi kirekesztésének problémája, 

akik aktívak lehetnek a társadalomban: a hátrányos helyzetűek és a betegek szociális 

támogatása. 1.1.7.4. Az alapjövedelmet össze kell kapcsolni egy a migrációra vonatkozó 

jogszabállyal. 1.1.7.5. Az alapjövedelem elképzelése kézzelfogható előnyökkel jár, és az 

méltó életet biztosíthat az emberek számára. 1.1.7.1. Szerződést kell kötni, amely a kérdés 

valamennyi vetületét figyelembe veszi, és az Európai Uniónak ellenőriznie kell a szerződés 

előírásainak betartását. 1.1.7.2. Kulcsfontosságú, hogy az alapjövedelem az egyes országok 

nemzeti viszonyaihoz igazodjon. 

 

11. alcsoport (3.2. Egyenlő jogok) 

79. Csoportosítás (hat iránymutatás): 3.1.8.1. A lakásbérleti díjak és a lakásárak szabályozása. 

3.1.8.2. Javasoljuk a lakhatás támogatását az olyan kisebb városokban és falvakban, amelyek 

közel fekszenek a munkalehetőséget kínáló nagyvárosokhoz. 3.1.8.3. Javasolunk egy módot a 

fiatalok számára elérhető szociális lakások bérlésének előmozdítására (példa a tagállamok 

részére bérlakásépítéshez nyújtott támogatásra vagy a bérleti díjakhoz nyújtott 

támogatásra) – nem a megvásárolandó és megépítendő – szociális lakásokhoz, hanem 

inkább a bérleti díjakhoz kellene szociális támogatást nyújtani. 3.2.2.1. Javasoljuk, hogy az EU 

az Európai Központi Bankon keresztül támogassa állami jelzáloggarancia-mechanizmusok 

tagállami szinten történő létrehozását (új lakások esetében). 3.2.2.2. Javasoljuk, hogy az EU 

pénzügyileg támogassa a leginkább rászoruló európai polgárok lakáshoz jutását (pl. fiatal 

családok, gyermekes családok, idősek, egyéb kiszolgáltatott helyzetben lévők támogatása). 

3.2.2.3. Felkérjük az Európai Bizottságot, hogy javasolja a tagállamoknak, hogy szervezzenek 

helyi népszavazásokat a maximális lakásbérleti díjakról. 



 

  
1. vitacsoport, 3. ülés – 37 

 

80. 3.2.1.1. Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy mechanizmust a kisebbségi jogok 

tiszteletben tartásának figyelemmel kísérésére és betartatására (pl. olyan portál vagy hivatal, 

ahol panaszt lehet benyújtani). 

81.  3.2.5.1. Javasoljuk, hogy az EU tegyen lépéseket annak érdekében, hogy összetételétől 

függetlenül minden család azonos jogokat élvezzen valamennyi tagállamban.  

82. Csoportosítás (két iránymutatás): 3.2.5.2. Javasoljuk, hogy az EU javítsa a szülői szabadság 

minimális időtartamának szabályozását és alkalmazását annak érdekében, hogy valamennyi 

uniós polgár egyformán élhessen vele. 3.2.5.3. Javasoljuk, hogy az EU tegyen lépéseket 

annak érdekében, hogy a gyermekes családokat megillető támogatási intézkedések 

valamennyi tagállamban egységesek legyenek.  

83. 3.2.4.2. Javasoljuk, hogy az EU dolgozzon ki egy tantervet az egyenlőséggel kapcsolatos 

nevelés céljára, amelyet valamennyi tagállam diákjai közös tanórákon tanulhatnak (online 

is). 

 

12. alcsoport (3.3. Méltányosság / 3.4. Sportolási lehetőség)  

84. Csoportosítás (három iránymutatás): 1.1.4.3. Továbbra is nagyfokú egyenlőtlenség van a 

nők és a férfiak között. 1.1.5.4. Mindenki számára biztosítani kell az esélyegyenlőséget (pl. 

nemre, szexuális irányultságra, vallási háttérre, fogyatékosságra stb. való tekintet nélkül). 

1.1.5.3. Előre kell mozdítani a nemek közötti egyenlőség ügyét. Ez az egyenlő fizetésekre is 

igaz. Elengedhetetlen a bérekkel kapcsolatos átláthatóság.  

85. Csoportosítás (két iránymutatás): 3.3.1.1. A tisztességes fizetések előmozdítása (figyelembe 

véve a vállalatoknak az Unión belüli, külföldre történő kiszervezését is). 3.3.1.2. Csökkentsük 

a nemek közötti bérszakadékot. 

86. Csoportosítás (két iránymutatás): 3.3.3.1. Mozdítsuk elő az igazságosságot és a nemek 

közötti igazságosságot az oktatásban. 3.3.3.3. Igazságosság a minőségi és összemérhető 

oktatáshoz való hozzáférés terén a különböző államokban. 

87. Csoportosítás (öt iránymutatás): 3.4.1.1. Csökkentsük a társadalmi és a nemek közötti 

szakadékot a sportolási és testmozgási lehetőségek terén. Ösztönözzük a test használatát a 

mindennapi életben. 3.4.1.2. Tudatosítsuk a testmozgás fontosságát. Biztosítsuk, hogy a 

közlétesítmények minőségi és sokféle sportolási lehetőséget nyújtsanak. EU: iránymutatások 

kidolgozása, hogy az országok ebbe az irányba haladjanak.3.4.1.3. A sport és a testmozgás 

legyen része a nemzeti egészségügyi szolgálatnak (fizikai és mentális egészség). 3.4.1.4. 

Sokszínű sport a különböző képességek fejlesztésére. 3.1.9.4. Az egészséges életmód 

előmozdítása. 

88. 3.4.1.5. Keressünk kreatív megoldásokat a technológiai lehetőségek és a testmozgás 

összekapcsolására (alkalmazások, amelyek lehetővé teszik, hogy különböző emberek együtt 

sportoljanak, személyesen vagy online). 

 

 

4. téma: Tanulás Európában 

 

04. alcsoport (4.1. Európai identitás / 4.2. Digitális oktatás) 

89. Csoportosítás (két iránymutatás) 4.1.1.2. Javasoljuk, hogy a hovatartozás érzését az európai 

intézményekről és a tagállamokról szóló bővebb tájékoztatással erősítsék meg. 1.3.3.3. 

A digitális platformok segítségével meg kell erősíteni az identitást és az európai kultúrát. 
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90. 4.1.1.3. Több részvételi lehetőséget javasolunk, pl. polgári fórumok keretében. 

91. Csoportosítás (két iránymutatás): 4.1.2.3. Nagyobb fokú digitalizálást javasolunk az 

osztálytermekben (pl. transznacionális osztályok együtt a virtuális térben). 4.1.3.1. Javasoljuk 

a meglévő programok (versenyek, bajnokságok) európaibbá tételét. 

92. Csoportosítás (két iránymutatás): 4.1.4.1. Javasoljuk a többnyelvűség fejlesztését már 

egészen fiatal korban. 1.3.3.5. Olyan platformokat kell létrehozni, amelyek a fiatalokat 

európai szinten összekapcsolva segítik az idegen nyelvek tanulását. 

93. Csoportosítás (két iránymutatás): 4.1.5.1. Javasoljuk, hogy minden tagállamban vezessenek 

be egy Európával foglalkozó átfogó tantárgyat (történelem, politika, állampolgári ismeretek). 

4.1.1.4. Azt javasoljuk, hogy a közös sikertörténetek (pl. a világjárványok elleni küzdelem, a 

béke megteremtése) és az EU által eddig elért eredmények váljanak az iskolai tananyag 

részévé. 

94. 5.4.1.4. Tanulmányozzuk és vizsgáljuk meg, hogy a digitális oktatáshoz szükséges 

infrastruktúra valamennyi tagállamban hasonló szinten van-e (minden iskola rendelkezik-e 

számítógépekkel, optikai szálas internettel stb.). 

95. Csoportosítás (két iránymutatás): 4.2.2.1. Javasoljuk, hogy az EU tegyen hozzáférhetővé 

anyagokat és képzést valamennyi polgár számára, különös tekintettel az informatikai 

készségekkel nem rendelkező polgárokra. 5.1.4.1. Tanítsuk az iskolában a digitális eszközök 

használatát, de vonjuk be a médiát is ezekbe a kérdésekbe, mivel fontos szerepet játszik a 

digitális tudatosság erősítésében. 

96. Csoportosítás (három iránymutatás): 1.3.3.1. Digitális platformokon keresztül európai szintű 

közös képzési keretet kell létrehozni. 5.3.3.4. Húzzunk meg egy alapvonalat, amely az elvárt 

minimális digitális jártasságot jelzi. 5.3.6.2. Viszonyítási alapul szolgáló információk 

létrehozása az EU számára, valamint a technológiákhoz való hozzáférés javítása oktatási 

programokon/intézményeken keresztül. 

97. Csoportosítás (hét iránymutatás): [5.1.1. A digitális világ negatív hatásainak megelőzése] 

4.2.4.1. Javasoljuk, hogy informatikai képzésen és szakmai gyakorlatokon keresztül, iskolai 

tantárgy keretében tudatosítsák a fiatalokra jelentett veszélyt. 5.1.1.1. Integrálni kell a 

digitális eszközökön alapuló iskolai oktatást. 5.1.1.2. Európa-szerte szükség van a digitális 

eszközökkel és a belőlük adódó problémákkal kapcsolatos iskolai oktatásra. 5.1.2.1. 

Világosabb és szókimondóbb pedagógiára van szükségünk ahhoz, hogy az internet helyes 

használatára neveljük az embereket (lásd az oktatáshoz kapcsolódó 1. problémát). Javasoljuk 

az internethasználatról szóló etikai tanfolyamok bevezetését. 5.3.3.2. Konkrét tanterv a 

fiatalabb generációk számára (az iskolákban és otthon). 5.1.4.1. Tanítsuk az iskolában a 

digitális eszközök használatát, de vonjuk be a médiát is ezekbe a kérdésekbe, mivel fontos 

szerepet játszik a digitális tudatosság erősítésében. 5.4.1.3. Hozzunk létre közös 

tanulóhelyeket az iskolákban a kiskorúak és családjaik számára, hogy együtt tanuljanak. 

98. 4.2.4.2. Javasoljuk, hogy az innováció váljon a digitális oktatás részévé, és erőteljesebben 

támogassák. 

99. Csoportosítás (nyolc iránymutatás): 5.3.3.1. Személyre szabott tanfolyamok az idősebbek 

számára, és segítségnyújtási szolgáltatások. 5.3.3.3. A nem helyi technológiai felhasználók 

támogatása a technológiahasználattal kapcsolatos naprakész ismeretek megszerzésében. 

5.3.3.5. Az EU-nak támogatnia kell azokat az oktatási (nemzedékek közötti) programokat, 

amelyek keretében a fiatalok megtanítják az időseknek, hogyan igazodjanak el a digitális 

környezetben. 2.5.2.1. Tudatosító és tájékoztató kampányok indítása, készség- és 
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kompetenciafejlesztő képzések. 5.4.1.2. Olyan szervezet/intézmény, amely az időseket 

oktatja az internet egészséges használatára. 2.5.2.2. Kölcsönös segítségnyújtás – valaki 

meghatalmazása arra, hogy más nevében adminisztratív dolgokat intézzen az interneten. 

2.5.2.3. Mutassuk meg, hogy a számítástechnikai eszközök lehetőséget nyújtanak a másokkal 

– köztük az unokákkal és a gyermekekkel – való kapcsolattartásra. Keltsünk bizalmat az 

idősek számára játékosabb felhasználások révén. 2.1.3.5. Javasoljuk, hogy az EU tudatosan 

igyekezzen hozzáférhetőbbé tenni a technológiát az idősebb generációk számára. 

 

13. alcsoport (4.3. Kulturális csere / 4.4. Környezetvédelmi nevelés) 

100. Csoportosítás (négy iránymutatás): 4.1.1.1. Javasoljuk a hovatartozás érzésének erősítését 

kulturális, szakmai és társadalmi (többek között sportjellegű) cserék révén, például 

különböző tevékenységekkel foglalkozó táborokban és találkozóhelyeken. 4.1.1.5. 

Javasoljuk, hogy az EU erőteljesebben támogassa a kulturális programokat és cseréket. 

4.1.2.2. Még több cserére (kultúra, zene, felfedezés) és finanszírozásra van szükségünk. 

3.2.4.1. Javasoljuk, hogy az EU dolgozzon ki közösségi alapú programokat vagy projekteket az 

európai fiatalok iskolai és vállalati interkulturális csereprogramjai számára (online is). 

101. Csoportosítás (három iránymutatás): 4.3.1.1. Javasoljuk, hogy az EU ösztöndíjakkal és az 

iskoláknak nyújtott költségvetési támogatással segítse a kevésbé tehetős gazdasági háttérrel 

rendelkezők csereprogramokban való részvételét. 4.1.2.1. Javasoljuk olyan programok és 

ajánlatok kidolgozását, amelyek minden korosztály rendelkezésére állnak (a háttértől, az 

életkortól és az iskolázottságtól függetlenül). 4.5.1.3. Az Erasmus programnak mindenki 

számára könnyen elérhetőnek kell lennie. 

102. Csoportosítás (három iránymutatás): 4.3.1.2. Az iskolákban elérhető információk javítása (az 

európai csereprogramokra vonatkozóan). 4.3.1.6. Javasoljuk, hogy az EU dolgozzon ki 

szóróanyagot a tagállamok oktatási rendszereiről. 4.3.2.1. Javasoljuk, hogy az EU a 

csereprogramokban már korábban részt vevő személyeket kérje fel az ilyen cseréket aktívan 

népszerűsítő nagykövetnek. 

103.  4.3.1.3. Javasoljuk, hogy jöjjön létre egy közös uniós platform az információcsere 

koordinálására, beleértve a más országok iskolarendszereire vonatkozó információkat is, és 

vonják be a vállalatokat e struktúrába, mivel azok gyakornokként felvehetnek diákokat. 

104. Csoportosítás (két iránymutatás): 4.3.1.4. Dolgozzunk ki programokat iskolák vagy osztályok 

számára, hogy felkereshessenek más uniós országokat. 4.3.1.5. Közös uniós formátum az 

„osztályok” cseréjéhez. 

105. Csoportosítás (két iránymutatás): [4.4.1. Az uniós polgárokat nem vonják be az 

éghajlatváltozás és a fenntarthatóság problémájába.] 4.4.1.1. Javasoljuk, hogy az EU tegyen 

többet a fenntartható gyakorlatok terén bevált gyakorlattal kapcsolatos tudásmegosztás 

megkönnyítésére. Tudás- és technológiacsere az oktatási, kormányzati és üzleti szervezetek 

között. 4.4.1.2. Azt ajánljuk, hogy az EU konkrétabb tanácsokat adjon a polgároknak azzal 

kapcsolatban, hogy ténylegesen mi lehet egy fogyasztó/magánszemély fenntartható 

választása. 

106. 4.4.1.4. Javasoljuk, hogy az EU indítson fenntarthatósági kihívást az összes tagállam iskolái 

számára. 

107. Csoportosítás (hét iránymutatás): 4.4.2.1. Javasoljuk, hogy az oktatási programok jobban 

irányuljanak azokra a projektekre, amelyek kapcsolatba hozzák a gyerekeket a környezettel 

és az éghajlatváltozással, és próbáljanak megoldásokat kidolgozni. 4.4.2.2. Javasoljuk, hogy a 
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fenntarthatóságot az egész EU-ban építsék be más iskolai tantárgyak tanterveibe is. 4.6.2.1. 

Javasoljuk, hogy az EU-ban a környezetvédelmi oktatás már a legfiatalabb kortól kezdve és 

mindenki számára szerepeljen az iskolai tantervben. 2.2.1.3. Megfelelő képzést kell 

biztosítani a gyártók és a kapcsolódó tanulmányokat folytató hallgatók számára, hogy a 

szakemberek tisztában legyenek a problémákkal, és tisztább eszközöket, illetve termelési 

módszereket alkalmazzanak. Javasoljuk mindenekelőtt, hogy a tanterveket egészítsék ki egy 

környezetvédelmi oktatást nyújtó kurzussal. 4.4.1.3. Javasoljuk, hogy a polgárokat 

közvetlenül, konkrétabban és helyi szinten tájékoztassák arról, hogy magatartásuk hogyan 

befolyásolja a környezetüket. 2.2.7.1. Be kell vezetni a polgárok környezeti nevelését célzó 

képzést.2.4.6.4. A legfiatalabb kortól kezdve tanítsuk meg a gyermekeket a pazarlás 

elkerülésére, és szoktassuk őket a helyi és idényjellegű termékek fogyasztására. 

 

14. alcsoport (4.5. Minőség, finanszírozás és az oktatásban való részvétel / 4.6. Az oktatás 

harmonizációja) 

108. Csoportosítás (két iránymutatás): 4.5.1.4. Egyenlő hozzáférés mindenki számára a felsőfokú 

oktatáshoz. Ennek hiánya akadályozza az egyenlő hozzáférést. 4.5.2.1. Mindenki számára 

egyformán ingyenes oktatás az EU-ban. 

109. 4.5.3.1. Azt ajánljuk, hogy az élethez szükséges készségeket, beleértve a szexuális egészséget 

érintő kérdéseket is, minden szinten oktassák az iskolákban. Az ezt ellenző megnyilvánulások 

esetén önkéntes órákon kell biztosítani a tényleges szexuális oktatást. 

110. 4.5.4.1. A finanszírozás és a finanszírozáshoz vagy ösztöndíjhoz való hozzáférés EU-szerte 

létfontosságú az oktatás egyenlőségének és a technológiához való egyenlő hozzáférésnek a 

biztosításához. 

111. Csoportosítás (négy iránymutatás): 4.5.5.1. A tanárok nagyobb fokú egyéni támogatása. 

2.1.6.1. Javasoljuk, hogy a tanárok vegyenek részt továbbképzésben, és más tagállambeli 

kollégáikkal is osszák meg legjobb gyakorlataikat. Erre sor kerülhet konferenciák keretében, 

digitális platformokon keresztül stb. (uniós szinten). Ezeket a megoldásokat aktívan 

népszerűsíteni és hirdetni kell. 2.1.6.2. Javasoljuk, hogy EU-szerte építsék be a tanítási 

gyakorlatokba a leghatékonyabb tanulási módokkal kapcsolatos naprakész tudományos 

eredményeket, valamint hogy folyamatos kutatás folyjon ezen a területen. 2.1.6.3. 

Javasoljuk egy koherens európai minőség-ellenőrzési rendszer létrehozását a tanítási 

gyakorlatokra vonatkozóan. 

112. Csoportosítás (négy iránymutatás): 4.6.1.1. Európa-szerte valamennyi iskolában egységes 

oktatási színvonalat kellene biztosítani. 4.5.1.1. Egységes szabályozott oktatási színvonal 

Európa-szerte. Általános iskolai és középszinten is. 1.3.3.2. Az egységes képzettségi szint 

elérése érdekében európai szinten össze kell hangolni a képzések tartalmát (pl. 

nyelvtanulás). 2.1.2.1. Javasoljuk, hogy az EU fogadjon el közös értékeket az oktatás terén, és 

a hallgatói mobilitás növelésének érdekében vezessen be egységes osztályozási rendszert. 

113. Csoportosítás (két iránymutatás): 4.6.3.1. Javasoljuk, hogy az angolt mint közös európai 

nyelvet oktassák, ami Európa-szerte jelentősen megkönnyítené a környezetvédelemmel és 

az összes többi kérdéssel kapcsolatos oktatást. 4.5.1.2. Az EU valamennyi általános 

iskolájában egyetlen európai nyelvet kell oktatni, amelyet az uniós tagállamok finanszíroznak 

és fizetnek.  
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5. téma: Etikus és biztonságos digitális átállás 

 

05. alcsoport (5.1. A digitalizáció demokratizálása / 5.2. Kiberbiztonság) 

114. Csoportosítás (hat iránymutatás): 2.1.3.1. Javasoljuk, hogy az EU törekedjen annak 

elérésére, hogy valamennyi tagállamban egyenlőbbé váljanak az esélyek és a technológiai 

fejlődés. 2.1.3.2. Javasoljuk a meglévő technológia (pl. a készülékek) fenntartható és 

intelligens újraelosztását. 4.2.1.1. Javasoljuk, hogy az EU biztosítsa, hogy minden polgár 

rendelkezzen technikai hozzáféréssel (hálózat és terminálok), továbbá hogy a digitális 

infrastruktúrát fejlesszék az országokban (szem előtt tartva az újrafelhasználható 

berendezések beszerzését). 4.2.1.3. Javasoljuk, hogy a témát a fenntarthatóság 

szempontjának figyelembevételével kezeljék. 5.1.3.1. Javasoljuk a digitális innovációba való 

beruházást annak érdekében, hogy minden európai polgár helyi szinten hozzájuthasson a 

felszerelésekhez. 5.3.6.1. Finanszírozzunk támogatási programokat azok számára, akik nem 

rendelkeznek hardverrel és nincs lehetőségük a beszerzésére.  

115. 4.2.1.2. Javasoljuk, hogy az EU foglalja jogszabályba az internethez való jogot.  

116. 4.2.2.2. Javasoljuk, hogy az EU tegyen eszközöket ingyenesen elérhetővé felhasználás 

céljából (szövegszerkesztő programok, oktatási platformok). E célra vagy saját programokat 

kellene kidolgozni, vagy a meglévő programokat (pl. Office) kellene mindenki számára 

elérhetővé kell tenni. 

117. 5.1.4.2. Létezzen egyetlen internethálózat minden uniós országban. 

118. 5.1.4.3. Minden online elérhető információt be lehessen jelenteni offline is. 

119. 5.1.5.2. Hozzunk létre közös felhőt az európai vállalatok számára.  

120. 5.1.5.3. Hozzunk létre egy európai közösségi hálózatot – európaiak által az európaiak 

számára. 

121. 5.1.6.1. Egyszerűsítsük és magyarázzuk el a mesterséges intelligencia által használt 

algoritmusokat a jobb társadalmi elfogadás érdekében. 

122. Csoportosítás (két iránymutatás): 5.1.2.3. Meg kell erősítenünk az internetes visszaélések 

elleni küzdelmet. Javasoljuk egy, a rendőrséghez közel álló, digitális problémákra 

szakosodott szervezet létrehozását, amely képes azonosítani az embereket az interneten és 

felderíteni az elfogadhatatlan magatartásformákat. 2.5.4.1. Európai szinten koordinált 

szakértői szervezet, amely garantálni tudja a biztonságot. Kiemelt hatáskörökkel rendelkező 

intervenciós csoport. 

123. Csoportosítás (három iránymutatás): [5.2. Kiberbiztonság] 5.2.1.4. Vegyünk példát azokról 

az országokról, amelyek már működő megoldásokat dolgoztak ki (pl. a finnországi oktatási 

rendszer). [5.4. Egészséges digitalizáció] 5.4.1.1. Hozzunk létre egy kétéves kísérleti 

projektet, amely a finn oktatási modellt alkalmazza valamennyi tagállamban, majd értékeljük 

az eredményeket. [5.4.2. Hogyan küzdjünk az „álhírek”, az algoritmusok ereje és a rossz 

adatvédelem által együtt okozott károk ellen?] 5.4.2.7. Hozzunk létre egy kétéves kísérleti 

projektet, amely a finn oktatási modellt alkalmazza valamennyi tagállamban, majd értékeljük 

az eredményeket. 

124. Csoportosítás (két iránymutatás): 5.2.2.1. Javasoljuk a vállalatok és az Európai Unió országai 

közötti együttműködés fokozását, valamint globális intézkedések és globális kiberbiztonsági 

megállapodás bevezetését. 5.2.4.1. Javasoljuk a honlapok/platformok és a hatóságok közötti 

együttműködés megerősítését a kiberbűnözés szisztematikusabb felismerése és nyomon 
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követése érdekében. Fontos, hogy valamennyi „színfalak mögötti” szereplő munkáját 

láthatóvá tegyük. 

125. 5.3.2.2. A digitális hirdetésekre vonatkozó új szabályozás. 

126. Csoportosítás (három iránymutatás): [5.2. Kiberbiztonság] 5.2.3.2. Javasoljuk a felhasználók 

különböző típusaihoz (fiatalok, gyakori felhasználók) igazított, több hálózatra kiterjedő 

európai tudatosító kampányok bevezetését. 5.3.3.6. Alakítsunk ki speciális oktatási 

programokat és kommunikációs kampányokat a kiberbűnözéssel kapcsolatban. 5.2.3.1. 

A kockázattudatosság ugyan létezik, de még meg kell erősíteni. Javasoljuk, hogy a 

kockázattudatosságot konkrét példák segítségével fokozzuk (például magyarázzuk meg az 

adathalászatot és hozzunk rá példákat; magyarázzuk el, hogy léteznek hamis reklámok, és 

hozzunk rá példákat stb.). 

127. Csoportosítás (két iránymutatás): 5.2.3.3. Egyszerűsítsük és tegyük világossá, hogy miként 

működik a közösségi hálózatokon a visszaéléseket elkövető felhasználók bejelentése, annak 

érdekében, hogy felismerjük és szankcionálni tudjuk azokat az embereket, akik 

visszaélésszerű magatartást tanúsítanak az interneten. 2.5.4.3. A magánélet védelmének 

biztosítása az interneten. Az online anonimitás és zaklatás problémája. 

128. [2.5.4. Sokan még mindig nem bíznak az online eszközök (pl. az online fizetés) 

biztonságosságában; Kórházi, közhivatali rendszerek feltörésének kockázata]. 2.5.4.2. 

A megelőzés megerősítését szolgáló ellenőrzési rendszert kidolgozó szakértői csoport. Saját 

védelmi rendszer, valamint a jobb felhasználással kapcsolatos tájékoztatás fokozása. 

Tudatosítás és oktatás. 

 

09. alcsoport (5.3. Adatvédelem) 

129. Csoportosítás (négy iránymutatás): 4.2.4.3. Javasoljuk, hogy a nagy informatikai platformok 

legyenek jobban elszámoltathatók. 5.1.5.1. Korlátozni kell az internet-hozzáféréshez 

szükséges személyes adatok számát, és a digitális platformoknak felelniük kell az adatok 

felhasználásáért. 5.3.1.4. Átláthatóbbá kell tenni, hogy a telefonok, otthoni alkalmazások 

(Alexa) mit gyűjtenek, tárolnak és osztanak meg (és kivel), a tulajdonosok számára pedig 

lehetőséget kell biztosítani az adathozzáférés törlésére/korlátozására. 5.3.2.4. Jutalmazzuk 

azokat a vállalatokat, amelyek betartják az adatvédelmi, átláthatósági és biztonsági 

előírásokat. 

130. Csoportosítás (négy iránymutatás): 5.2.1.1. Szükségünk van egy olyan szervezetre, amely 

képviseli a fogyasztókat és védi az emberek érdekeit az adataikat felhasználó vállalatokkal 

szemben. 5.2.1.2. Együtt kell felszólalnunk Európában a nagy befolyással rendelkező digitális 

óriások ellen; lehetővé kell tenni, hogy ezeket a vállalatokat ne csak az Egyesült Államokban, 

hanem Európában is el lehessen ítélni és kötelezni lehessen őket az európai jogszabályok 

alkalmazására. 5.3.1.1. Hozzunk létre olyan uniós szervet, amely könnyen elérhető a 

polgárok számára, és amely megköveteli az átláthatóságot az uniós tagállamok részéről, 

illetve közös normákat ír elő számukra. 5.3.2.1. Világos fékek és ellensúlyok a független és a 

tagállamok által finanszírozott (lásd az 5.3.1.1 iránymutatást) (nem politikai, hanem 

szakértői) uniós szerv révén.  

131. Csoportosítás (két iránymutatás): 5.3.2.3. Az adatvédelmi megfelelés uniós tanúsításának 

minden technológiai vállalat/szolgáltató számára kötelezőnek kell lennie, és azt jól láthatóan 

be kell építeni egy szervezet internetes megjelenésébe. 5.3.4.1. Vezessünk be tanúsítási 
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kritériumokat a technológiai vállalatok számára: készítsenek mindenki számára érthető, 

egyszerűsített összefoglalókat az adatok felhasználásáról.  

132. Csoportosítás (két iránymutatás): 5.3.1.2. Adjunk lehetőséget az emberek számára annak 

eldöntésére, hogy mely adatok minősülnek érzékenynek, és melyek nem. 5.2.1.3. Javasoljuk, 

hogy a személyes adatok felhasználására vonatkozó, a honlapra való belépéskor megjelenő 

hozzájárulás szövege egyértelműbb és rövidebb legyen.  

133. 5.3.4.3. Javítsuk az általános adatvédelmi rendelet és általában az adatvédelem változásaival 

kapcsolatos kommunikációt. 

134. 5.3.1.3. Vezessünk be digitális uniós azonosítót (nem csak nemzeti digitális azonosítót). 

135. 5.3.4.2. Az alapelv a személyes adatok felhasználására vonatkozó engedély megtagadása (a 

kifejezett hozzájárulás kivételével) vagy a korlátozott engedélyezés legyen. 

136. 5.3.5.1. Uniós források a kutatási erőfeszítések bővítésére (az adatvédelemmel 

kapcsolatban). 

 

10. alcsoport (5.4. Egészséges digitalizáció) 

137. Csoportosítás (két iránymutatás): 4.2.3.2. Javasoljuk, hogy a digitális jártasság mellett a 

polgárok kritikai képességeit is fejlesszék. A polgároknak képeseknek kell lenniük a tartalmak 

kritikus kezelésére. 5.4.2.1. Tanítsuk meg az embereket kritikusan gondolkodni. 

138. Csoportosítás (öt iránymutatás): 5.1.2.2. Cselekednünk kell az álhírekkel és a 

félretájékoztatással szemben. Javasoljuk az olyan intézkedések fokozását, mint például az 

„ellenőrzött weboldalak”. 5.4.2.2. Az algoritmusok jelöljék meg automatikusan az adott téma 

leginkább szembenálló/egybehangzó változatait, valamint más nézőpontokat (álhíreket), 

hogy összehasonlíthassuk őket. 5.4.2.4. A tudományos közösség többségi álláspontját 

fogadjuk el igaznak, és ezzel érveljünk más nézőpontok ellen. 5.4.2.5. Olyan szervezet vagy 

intézmény, amely ellenőrzi a híreket, és nyilatkozik arról, hogy valóságot állítanak-e. 5.4.2.8. 

Hozzunk létre egy ellenőrzött híreket közlő európai online platformot. 

139. 5.4.2.6. A média nem lehet magánjellegű, közjellegűnek kell lennie, hogy ne kereshessen 

pénzt hazugságok terjesztésével. 

140. 5.4.2.3. Az adatok helyi eszközökön történő kezelése és tárolása a felhőben való megosztás 

nélkül. 

141. 5.4.2.9. Hozzunk létre egy európai digitális platformot, amely tájékoztatást, valamint képzést 

és oktatást is kínál (nemcsak az internet egészséges használatáról, hanem sok más 

szempontról is), továbbá amelynek segítségével a mentális egészséggel foglalkozó 

erőforrásokat és szakembereket is kereshetünk. 

142. 1.3.4.5. Fel kell mérni, hogy a digitális technológia milyen hatást gyakorol az egészségre és a 

környezetre. 
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