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Vezetői összefoglaló 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében Németországban a 
Szövetségi Külügyminisztérium az ifok céggel szoros együttműködésben 
2022 januárjában nemzeti polgári vitacsoportot szervezett. Január 5-én és 
8-án mintegy 100, véletlenszerűen kiválasztott polgár digitális kerekasztal-
beszélgetések formájában felvázolta az Európa jövőjére vonatkozó 
elképzeléseit, továbbá öt különböző téma köré rendezett tematikus 
csoportban megfogalmazta a számára legfontosabbnak tűnő kérdéseket. 
Az Európa jövőjével foglalkozó német nemzeti polgári vitacsoport 
zárókonferenciájára 2022. január 15-én és 16-án került sor. A résztvevők 
e konferencián két konkrét intézkedési javaslatot dolgoztak ki a következő 
tématerületek mindegyikére vonatkozóan: „az EU szerepe a világban”, 
„erősebb gazdaság”, „éghajlatváltozás és környezetvédelem”, „társadalmi 
igazságosság”, valamint „jogállamiság és értékek”. Az intézkedési 
javaslatokat bemutatták a záró plenáris ülésen, majd a résztvevők 
szavazhattak ezekről. Mind a 10 javaslat megszerezte az elfogadáshoz 
szükséges 70%-os támogatottságot. A javaslatokat ezt követően 
virtuálisan „átadták” Annalena Baerbock szövetségi külügyminiszternek, 
aki később észrevételeket fűzött a javaslatokhoz. További észrevételeket 
tettek a szövetségi kormányt, a Bundestagot és a tartományokat az 
Európa jövőjéről szóló konferencia plenáris ülésén képviselő személyek, a 
német polgári párbeszéd képviselője, valamint a szövetségi kormány más, 
magas szintű képviselői. 
 
Az intézkedési javaslatokat a német polgári párbeszéd képviselője, 
Stephanie Hartung mutatja majd be az Európa jövőjéről szóló konferencia 
plenáris ülésén Strasbourgban 2022 januárjában és márciusában, továbbá 
e javaslatok az Európa jövőjéről szóló konferencia digitális platformján is 
elérhetőek lesznek. Így részét képezik majd az egész Európára kiterjedő 
folyamatnak, amelynek eredményeit 2022. május 9-én ismertetik a 
konferencia képviselői. Ezt követően az uniós intézmények áttekintik, hogy 
a polgárok ajánlásai közül melyeket lehet végrehajtani, és ezek 
megvalósítására milyen módon kerülhet sor. 
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Bevezetés 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében az Európai Unió 
valamennyi tagállamából érkező polgárok egy széles körű nyilvános 
párbeszédfolyamat során vitathatják meg az Európai Unió fejlődésének 
lehetséges irányvonalait az uniós intézmények, a tagállamok és a civil 
társadalom képviselőivel. A konferencia résztvevői 2021 májusa óta 
beszélgetnek egy digitális platformon, helyi rendezvényeken, nemzeti és 
transznacionális polgári vitacsoportokban, valamint plenáris üléseken 
arról, hogy milyen kihívásokat, prioritásokat és elképzeléseket látnak 
fontosnak az EU jövője szempontjából. A konferencia célja olyan 
következtetéseket elkészíteni, amelyek konkrét ajánlásokat tartalmaznak 
az Európai Unió jövőjének alakítását illetően. Ezeket a konferencia 
képviselői az uniós intézmények döntéshozói elé tárják, akik 
megvitathatják esetleges végrehajtásukat. 
 
Az Európa jövőjéről szóló konferenciáról szóló együttes nyilatkozat 
értelmében minden tagállam tehet további hozzájárulást a konferenciához, 
például „nemzeti polgári vitacsoportokat szervezhet vagy tematikus 
rendezvényeket tarthat”. A Szövetségi Külügyminisztérium kérésére és 
azzal szorosan együttműködve az ifok cég a Szövetségi Kormány 
nevében megszervezte az Európa jövőjével foglalkozó nemzeti polgári 
vitacsoportot. 2022 januárjában hozzávetőlegesen 100, véletlenszerűen 
kiválasztott polgár eszmét cserélt arról, hogy miként képzeli el az EU 
fejlődését a jövőben, megvitatott és rangsorolt konkrét témajavaslatokat, 
azonosította az ezekkel kapcsolatos kihívásokat, megfelelő megoldásokat 
dolgozott ki, végül pedig konkrét intézkedési javaslatokat fogalmazott 
meg, amelyekhez indokolást is fűzött. A zárókonferencia1 résztvevői 
január 16-án ismertették ezeket a javaslatokat Annalena Baerbock 
szövetségi külügyminiszterrel, aki később észrevételeket fűzött ezekhez 
az intézkedési javaslatokhoz. További észrevételeket tettek a szövetségi 
kormányt, a Bundestagot és a tartományokat az Európa jövőjéről szóló 
konferencia plenáris ülésén képviselő személyek, a német polgári 
párbeszéd képviselője, valamint a szövetségi kormány más, magas szintű 
képviselői. 

  

 
1 A 2022. január 16-i zárókonferencia élő közvetítésének felvételét a következő linken lehet megtekinteni: 
https://bit.ly/3ABc9SQ. 

https://futureu.europa.eu/?locale=hu
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/hu_-_egyuttes_nyilatkozat_az_europa_jovojerol_szolo_konferenciarol.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Az Európa jövőjéről szóló konferencia európai szinten számos témával 
foglalkozik. A konferencia kilenc témáját az európai polgári vitacsoportok 
számára a következő négy témakör szerint csoportosították: 

• 1. vitacsoport: erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 
foglalkoztatás / oktatás, kultúra, ifjúság és sport / digitális átállás 

• 2. vitacsoport: európai demokrácia / értékek és jogok, jogállamiság, 
biztonság 

• 3. vitacsoport: éghajlatváltozás és környezetvédelem / 
egészségügy 

• 4. vitacsoport: az EU a világban / migráció 
 
A nemzeti vitacsoport megtartotta ezt a struktúrát, de különleges 
hangsúlyt helyezett a következő témakörökre: 

• „az EU szerepe a világban”, 

• „erősebb gazdaság”, 

• „éghajlatváltozás és környezetvédelem”, 

• „jogállamiság és értékek”, 

• ötödik témakörként a polgárok előzetesen a „társadalmi 
igazságosságot” választották ki online szavazással az európai 
polgári vitacsoportok további témái közül. 

 
Az előre meghatározott témakörök kiválasztása során azt is figyelembe 
vettük, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia digitális platformján 
melyik téma kapta Németországban a legnagyobb figyelmet, illetve hogy 
mely témákhoz érkezett a legtöbb javaslat és észrevétel Németországból. 
A témakörök kijelölésére azért került sor, hogy a témák tág 
megfogalmazása ellenére konkrét megbeszéléseket lehessen folytatni. 
Ugyanakkor az ötödik téma kiválasztásával az is cél volt, hogy a 
résztvevők kifejezésre juttathassák, hogy milyen téma fontos és érdekes 
számukra. E megközelítés célja annak biztosítása volt, hogy a nemzeti 
polgári vitacsoport intézkedési javaslatai a szélesebb folyamat keretei 
között is elfogadhatóak legyenek. 
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A megbeszélés folyamatát úgy alakítottuk ki, hogy a polgárok minden 
témával kapcsolatban elmondhassák a véleményüket, és a végső 
szavazási eljárás során megalapozottan adhassák le a szavazatukat. 
Ennek érdekében a folyamat bizonyos pontjain a résztvevők kis csoportjait 
felbontottuk, és új formációkat hoztunk létre. Az öt tematikus csoportban 
és a plenáris ülésen a gondolkodásra és a visszajelzésekre fordított idő 
lehetőséget biztosított az összes résztvevő felé történő visszacsatolásra. 
A szakértők minden témához fűztek észrevételeket, aminek köszönhetően 
egységes értelmezés alakult ki a témák hatályát, diverzitását és tartalmát 
illetően, továbbá világossá vált, hogy európai szinten jelenleg hol tartanak 
a megbeszélések az egyes témákkal kapcsolatban. Mindez lehetővé tette, 
hogy a polgárok megközelítőleg a teljes német társadalmat leképezve 
(lásd a résztvevők kiválasztásáról szóló részt) szavazhassanak a 10 
intézkedési javaslatról. 
 
Lentebb összefoglaljuk a kis csoportokban folytatott megbeszéléseket, 
valamint a polgárok által kidolgozott 10 javaslatot, a szavazás eredményét 
is bemutatva. 
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A megbeszélések és az intézkedési javaslatok 
áttekintése 

1. tematikus csoport: „Az EU szerepe a világban” 

Az öt tematikus csoport közül az elsőben a résztvevők azzal 
foglalkoztak, hogy a jövőben milyen szerepet kellene az 
Európai Uniónak betöltenie a világban. A résztvevők a 
hozzájárulásaikban egy demokratikus és szuverén Európa 
képét vázolták fel, amely sokszínű és jó külpolitikai 

kapcsolatokra törekszik, és a gazdasági erőt hatékony éghajlat-politikai 
intézkedésekkel ötvözi. 
 
A polgárok egyetértettek abban, hogy az EU nemzetközi szintű fellépését 
jelenleg belső konfliktusok és különutas nemzeti tevékenységek gátolják. 
Ebben az összefüggésben a résztvevők ezért arról is beszéltek, hogy az 
egyhangú szavazás elvét többségi szavazásra kellene-e cserélni az 
Európai Unió Tanácsában a közös kül- és biztonságpolitikai témák terén. 
Több hozzászóló sürgette, hogy az EU – a kulcsfontosságú szakpolitikai 
területeken, különösen a kül-, a biztonság-, az energia-, az éghajlat- és a 
migrációs politika terén – egységes álláspontot képviseljen, és szorosabb 
együttműködést folytasson. 
 
Az EU diplomáciai kapcsolatainak konkrét formájáról folytatott 
megbeszélések során napvilágra került álláspontok már kevésbé voltak 
egyhangúak. A polgárok egyetértettek abban, hogy Európának baráti 
diplomáciai kapcsolatokra kell törekednie, egyúttal azonban nagyobb 
szuverenitást kell megvalósítania más államokkal szemben. Ugyanakkor 
amíg néhány résztvevő elsődlegesen a Kínától és Oroszországtól való 
nagyobb függetlenségre szólított fel – emberi jogi jogsértésekre és a 
jogállamiság hiányára hivatkozva –, valamint a transzatlanti kapcsolatok 
megerősítését szorgalmazta, mások inkább azt látnák szívesen, ha 
Európa jobban függetlenedne az Egyesült Államoktól, és erősebb 
gazdasági kapcsolatokat építene ki Kínával. 
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Noha ezek a szűkebb értelemben külpolitikai jellegű kérdések kezdetben 
jelentősen dominálták a kis csoportokban folyó megbeszéléseket, végül – 
azon feltevésből kiindulva, hogy az EU nemzetközi befolyása éppen a 
gazdasági erejében gyökerezik – mindkét intézkedési javaslatban az 
európai gazdaság- és kereskedelempolitika került a középpontba, nagy 
hangsúlyt helyezve az éghajlat-politikára. A csoportok felvázolták, hogy 
milyen lehetséges módokon lehetne éghajlatbarátabbá tenni Európa 
külkereskedelmi érdekeit, valamint hogy miként lehet ösztönözni az EU-n 
belüli áruelőállítást, ami szintén hatással van az éghajlatra. 

Első javaslat 
A külkereskedelmi érdekek és az éghajlat-politikai intézkedések 

összekapcsolása 

 

„Javasoljuk, hogy az EU (különösen az Európai Bizottság) 
indítson el egy éghajlatbarát technológiákra és 
innovációra irányuló beruházási csomagot, amelyhez 
finanszírozási program is társul. E csomag finanszírozása 
éghajlati vonatkozású importvámokból történik majd: az 

összegeket az okozott éghajlati károk pénzbeli kompenzációjaként 
kell elkülöníteni és felhasználni. Ezzel összefüggésben egyes 
termékek esetében a fenntarthatóság értékelésére szolgáló 
pontrendszert kell bevezetni. Egy egyértelmű uniós álláspont, 
valamint egy erős és innovatív Európa hozzájárul majd a globális 
éghajlat-politikai célok eléréséhez. Ez segít majd megszilárdítani azt 
a szerepet, amelyet az EU felelősséget tanúsító, globális éllovasként 
és olyan követendő modellként tölt be, amely biztosítja a jólétet, és 
fenntartható globális változásokat eredményezhet. Ezek a célok azért 
fontosak számunkra, mert az EU tartósan hozzájárul az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, ami hosszú távon jelentősen 
hozzájárulhat a világbéke megszilárdításához. 
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Második javaslat 
Az EU-n belüli termelés ösztönzése, különös tekintettel az alapvető 

termékekre 

 

„Az alapvető termékek előállításának megkönnyítése 
érdekében javasoljuk az engedélyezési eljárások 
felgyorsítását és egységesítését, a bürokrácia 
csökkentését, valamint az EU-ba áttelepülő és/vagy az EU-
ban termelőegységeket létrehozó vállalatok támogatását. 

Az energiaköltségek csökkentése érdekében az EU-nak jelentős 
mértékben elő kell mozdítania a megújuló energia felhasználását. 
Célunk ezáltal az ellátási láncok lerövidítése és éghajlatbarátabbá 
tétele, továbbá a hozzájárulás az EU megerősítéséhez és az emberi 
jogokat tiszteletben tartó munkahelyek létrehozásához. Ezek a célok 
azért is fontosak a számunkra, mert a termelésnek az EU-ba történő 
áthelyezésével az EU nemzetközi szinten önállóbbá és politikailag 
kevésbé kiszolgáltatottá válhatna.” 
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2. tematikus csoport – „Erősebb gazdaság” 

A második tematikus csoportban a polgárok azzal foglalkoztak, 
hogy miként lehet megerősíteni Európa gazdaságát. A 
megbeszélésekből egy szociálisan méltányosabb Európa képe 
rajzolódott ki, összehangolt adó- és munkavédelmi 
jogszabályokkal, fizetőeszközként még több, eurót használó 

országgal, erős digitális infrastruktúrával, valamint éghajlatbarát termékek 
és technológiai innovációk előállításával. A munkaerőpiac egyre nagyobb 
mértékű digitalizációjának hatásai is terítékre kerültek. A polgárok 
hangsúlyozták továbbá az adatvédelem és a kiberbiztonság jelentőségét 
az EU-ban. 
 
A kis csoportok tagjai egyetértettek abban, hogy az EU-n belül össze kell 
hangolni a munkavállalási, tanulási és gyártási feltételekre, valamint az 
adórendszerekre vonatkozó előírásokat és jogszabályokat. Számos polgár 
kívánsága volt például egy magasabb, európai szintű minimálbér, valamint 
közös éghajlatvédelmi előírások és a vállalkozásokra vonatkozó egységes 
adókulcsok megléte. 

 

A résztvevők azt is szorgalmazták, hogy az uniós gazdasági 
befektetésekben és támogatásokban hangsúlyosabban jelenjenek meg a 
fenntarthatósági és éghajlatvédelmi kritériumok. Ennek eredményeként 
várhatóan több éghajlatbarát és erőforráshatékony innováció és 
technológia jönne létre. A polgárok hangsúlyozták, hogy több, határokon 
átnyúló oktatási és képzési lehetőséget, valamint egyetemi kurzust 
szeretnének, amelyek a bevált gyakorlati megoldások cseréjét is lehetővé 
tennék. A résztvevők számára nagyon fontos volt, hogy ennek 
segítségével az EU-ban élő emberek is közelebb kerülhetnének 
egymáshoz. 
 
Ahogy az EU világon belüli szerepével foglalkozó tematikus csoportban, 
úgy itt is megjelent a más országokkal szembeni nagyobb autonómia 
vágya, különösen az árubehozatalokat illetően. Ezt a résztvevők 
számtalan alkalommal hangsúlyozták. A résztvevők szerint ennek 
érdekében létfontosságú, hogy minden árutípus esetében fokozzuk a 
termelési kapacitást Európában. Szóba került az is, hogy miként lehetne 
tovább ösztönözni az Unión belüli innovációt. 
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A kis csoportokon belüli megbeszélések másik kulcstémája a digitalizáció 
volt. A résztvevők mindenekelőtt azt szorgalmazták, hogy késedelem 
nélkül kerüljön sor a száloptikás hálózatok kiépítésére, és minden 
tagállamban egyformán hozzá lehessen férni a gyors internethez. A 
digitalizáció az egyik kis csoport központi témája lett a zárókonferencia 
során. A résztvevők azt javasolták, hogy az uniós vállalkozásokat digitális 
érettségük alapján rangsorolják. Szintén a digitalizációhoz kapcsolódóan, 
de főként a tudás és a tapasztalat cseréjére összpontosítva a másik kis 
csoport az egész EU-ra kiterjedő digitális információs platform 
létrehozását javasolta az oktatás és a képzés területén. 

 

Első javaslat 
Digi-Score – pontrendszer az EU-szerte erős digitális gazdaság 

megvalósítása érdekében 

 

„Azt javasoljuk, hogy az EU és konkrétan a Tartalmak, 
Technológiák és Kommunikációs Hálózatok 
Főigazgatósága (DG CONNECT) vezessen be egy 
nyilvánosan elérhető pontrendszert, a Digi-Score-t. Ez egy 
olyan részletes pontozási rendszer lenne, amely 

megmutatja és összehasonlítja a vállalkozások aktuális digitális 
érettségét. 
Ezzel azt akarjuk elérni, hogy ezen információ közzététele ösztönözze 
a digitalizáció fokozását. A Digi-Score rendszerben alacsony 
pontszámot elérő vállalkozások számára célzott támogatást lehetne 
nyújtani, hogy behozhassák hátrányukat. 
Ez a cél azért fontos számunkra, mert hozzájárulna a 
termelékenység, a hatékonyság és az értékesítés fokozásához, és 
ezáltal erősödne Európának a termelésben elfoglalt pozíciója.” 
  



 
 

12 

Második javaslat 
Az ismeretek és tapasztalatok uniós szintű cseréjére szolgáló 

információs platform 

 

„Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy (információs) 
platformot, amely az ismeretek és tapasztalatok (uniós 
szintű) cseréjére szolgálna. Ezen a platformon össze 
lehetne gyűjteni az EU-n belüli transznacionális oktatási 
és képzési lehetőségekkel kapcsolatos információkat, 

példákat lehetne bemutatni a bevált gyakorlati megoldásokra, és 
lehetőséget lehetne teremteni a polgároknak arra, hogy a határokon 
átnyúló cserére vonatkozó új ötletekkel álljanak elő. Emellett 
tájékoztatást lehetne nyújtani a legfontosabb területeken (pl. az 
energia, a környezetvédelem és a digitalizáció terén) működő 
szakmai fórumokról is. 
Ezt azért tartjuk fontosnak, mert a polgároknak átláthatóságra van 
szükségük az elérhető, határokon átnyúló képzési és oktatási 
lehetőségekkel kapcsolatban. Uniós szinten jobb iránymutatást kell 
kapniuk arról, hogy milyen fórumok és platformok léteznek az egyes 
konkrét területeken”. 

 

 

  

18%
82%

Erősebb gazdaság – első javaslat:
Digi-Score – pontrendszer az EU-

szerte erős digitális gazdaság 
megvalósítása érdekében

Igen Nem

26%
74%

Erősebb gazdaság – második javaslat:
Az ismeretek és tapasztalatok uniós 
szintű cseréjére szolgáló információs 

platform

Igen Nem

Szavazás a záró plenáris ülésen Szavazás a záró plenáris ülésen 
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3. tematikus csoport: „Éghajlatváltozás és 
környezetvédelem” 

 

Az, hogy a klímapolitika mint horizontális téma elhagyhatatlan 
eleme a legkülönbözőbb szakpolitikai területeknek, 
megmutatkozott egyrészt abban, hogy más tematikus 
csoportokban is felmerültek a klímapolitikai vonatkozások, 

másrészt az éghajlatváltozás és környezetvédelem témájával foglalkozó 
harmadik tematikus csoportban megvitatott témakörök sokféleségében. 
Először is, a résztvevők felvázolták a jövő Európájáról alkotott képüket, 
amelyben Európa teljesen önellátó módon gondoskodik a megújuló 
energiáról, lehetővé teszi a klímasemleges mobilitást, takarékoskodik az 
erőforrásokkal és azokat a lehető legnagyobb mértékben újrahasznosítja a 
körforgásos gazdaságban, továbbá óvja a biológiai sokféleséget és az 
ökoszisztémákat. Noha a két kis csoport szinte azonos módon fogalmazta 
meg ezeket a célkitűzéseket, a bennük részt vevő polgárok részleteiben 
más-más módon képzelték el ezek megvalósítását. 
 
Az energiaellátást illetően minden résztvevő a megújuló energiaforrások 
gyors ütemben való fejlesztését és a fosszilis tüzelőanyagok kivezetését 
javasolta. Nem volt egyetértés azonban abban, hogy az utóbbit mikorra 
lehetne reális eséllyel megvalósítani, hogy a nukleáris energia továbbra is 
szerepet kapjon-e az energiaellátásban, valamint hogy a gyors energetikai 
átmenet érdekében milyen technológiákat kellene előnyben részesíteni. 
Arról sem alakult ki egyetértés, hogy mennyire ambiciózus CO2-
kibocsátás-csökkentési célértékeket kellene kitűzni, és hogy ezek 
elérésében milyen szerepet kellene játszania a 
kibocsátáskereskedelemnek. Egyes résztvevők aggályaiknak adtak 
hangot az éghajlat-politikai fellépés és az energetikai átmenet társadalmi 
hatásával kapcsolatban is. 
 
A közlekedési ágazattal kapcsolatban a résztvevők jobb helyi és távolsági 
közösségi közlekedést tartanának kívánatosnak, valamint az e-mobilitásra 
való átállást az egyéni közlekedés területén. A résztvevők mind az 
energetikai, mind a közlekedési átmenet sikeréhez elengedhetetlennek 
tartották a korszerű energiatárolási technológiák fejlesztését. 
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Mindkét kis csoportban többször is elhangzott az a kívánalom, hogy 
valósuljon meg az erőforrásokkal takarékosabban bánó, körforgásos 
gazdaság. A résztvevők emellett sürgették a nagyüzemi állattenyésztés 
megszüntetését és a biogazdálkodás további kiépítését. 
 
Végezetül arról is vitázott a két kis csoport, hogy miként lehetne növelni az 
egyéni tudatosságot az éghajlat-politikai fellépés sürgető voltával 
kapcsolatban, illetve előmozdítani a fenntartható fogyasztói magatartást. 
Lehetséges megoldást kínál a polgárok által a zárókonferencia keretében 
kidolgozott, nyilvános kampány szervezésére irányuló javaslat. A másik 
javaslat a termékek tervezett elavulásának problémakörével foglalkozik. 

 

Első javaslat 
Rendelet a termékek garantált élettartamáról 

 

„Javasoljuk, hogy az EU vezessen be jogszabályokat az 
EU-ban előállított és értékesített termékek 
termékspecifikus, maximálisan meghosszabbított és 
garantált élettartamának biztosítása érdekében, és ezt 
tegye átláthatóvá a fogyasztók számára. 

Az erőforrások végesek, egy ilyen intézkedés pedig kímélné azokat, 
csökkentené a keletkező hulladék mennyiségét, ami pedig mind a 
környezet és az éghajlat, mind a fogyasztók számára előnyös lenne. 
Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a gyártók tartósabb és megjavítható 
termékeket hozzanak forgalomba.” 

 

Második javaslat 
Hosszú távú uniós kampány a fenntartható fogyasztásért és 

életmódért 

 

Javasoljuk, hogy egy saját forrásokkal rendelkező európai 
szerv – amelynek az uniós országokban kirendeltségei 
vannak – vezesse ezt a kampányt. 
Azt kívánjuk ezáltal elérni, hogy az EU-ban mindenki 

azonosuljon azzal a szemlélettel, és még jobban tudatában legyen 
annak, hogy a fenntartható fogyasztás és életmód elengedhetetlen, 
és valóban ennek megfelelően is éljen. Ezek a célok azért fontosak 
számunkra, mert azt szeretnénk, ha az emberek belső késztetést 
éreznének a fenntartható életmódra.” 
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4. tematikus csoport: „Társadalmi igazságosság” 

Ebben a tematikus csoportban a polgárok kifejezésre juttatták 
azon benyomásukat, hogy a társadalmi-gazdasági 
egyenlőtlenség egyre növekszik Európában. A megbeszélések 
rámutattak arra, hogy nemcsak a bérek, a szociális ellátások 
és az időskori szegénység terén van szükség intézkedésekre, 

hanem az egészségügyi rendszerrel, a megfizethető lakhatás hiányával, 
az oktatáspolitikával, a nemek közötti egyenlőséggel és az Európa-szerte 
egyenlő életkörülmények iránti igénnyel kapcsolatban is. 
 
Mindkét kis csoport a méltányos béreket jelölte meg a társadalmi 
igazságosság központi elemeként. A polgárok a nehéz fizikai munka és a 
kritikus fontosságú foglalkozások jobb anyagi megbecsülését, valamint 
közös normákon alapuló, Unió-szerte egységes minimálbér bevezetését 
sürgették, amint azt az erősebb gazdasággal foglalkozó tematikus csoport 
is tette. Ezen túlmenően az ifjúsági munkanélküliség és az időskori 
szegénység elleni küzdelem is jelentős hangsúlyt kapott. 
 
A résztvevők intenzív vitát folytattak az oktatáspolitikáról. Mindkét kis 
csoport megállapította: nem szabadna, hogy az oktatási lehetőségek a 
család társadalmi-gazdasági hátterétől függjenek, és fel kellene számolni 
a bejutást gátló olyan akadályokat, mint például a tanulmányok 
finanszírozásának kérdése. Emellett a diákok és hallgatók előtt nyitva álló 
csereprogramokat a páneurópai oktatáspolitika fontos elemeként 
határozták meg. 
 
  

15%

85%

Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
– első javaslat:

A termékek garantált élettartama

Igen Nem

28%

72%

Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
– második javaslat:

Kampány a fenntartható fogyasztásért 
és életmódért

Igen Nem

Szavazás a záró plenáris ülésen Szavazás a záró plenáris ülésen 
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További fontos vitatémát jelentett az egészségügyi rendszer 
igazságosságának megteremtése. Németországot illetően a polgárok egy 
része amellett szólalt fel, hogy meg kellene szüntetni a magán 
egészségbiztosítókat, mivel azok – véleményük szerint – első- és 
másodosztályú egészségügyi ellátáshoz vezetnek. 
 
A résztvevők a nemek közötti egyenlőség terén is szívesen vennék az 
előrelépést. Külön kiemelték az óvodai gondozás magas árát, a munka és 
a magánélet közötti egyensúly hiányát, valamint a férfiak és a nők közötti 
bérkülönbségeket. Ezenkívül szorgalmazták a szociális ágazatban, 
valamint a gyermek- és idősgondozás területén dolgozók munkájának 
nagyobb elismerését. 
 
Végezetül, a polgárok a társadalmi befogadás javítására, az önkéntes 
munka jobb elismerésére, valamint a hajléktalanság és a lakhatásból való 
kirekesztettség megelőzését célzó intézkedésekre szólítottak fel. 

 

A vita eredményeként a résztvevők egyrészt egy munkakörtől függő 
alapbér bevezetését, másrészt egy könnyen igénybe vehető, az összes 
uniós diák előtt nyitva álló diákcsereprogram megvalósítását javasolták. 

 

Első javaslat 
A diákcsereprogramok továbbfejlesztése Európában 

 

„Javasoljuk, hogy az Európai Unió – a meglévő ERASMUS 
program mellé – fogadjon el rendeletet a 14–25 éves 
diákoknak szóló csereprogramról, amely háttértől, nemtől 
és iskolai végzettségtől függetlenül mindenki előtt nyitva 
áll. E csereprogram kialakítását és az arra vonatkozó 

kommunikációt szisztematikusan a helyi iskolákra kellene bízni. 
Minden diák számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy iskolai 
pályafutása során bármikor részt vegyen a csereprogramban. E 
célból az Európai Bizottságnak javaslatot kellene benyújtania az 
Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa részére. 
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Ezzel azt kívánjuk elérni, hogy iskolai teljesítménytől és szülői 
támogatástól függetlenül minden diáknak lehetősége legyen arra, 
hogy más diákokkal találkozzon Európa minden tájáról. A cél az, 
hogy már iskolás korban kialakuljon a diákcsere-kultúra Európában. 
A legfontosabb számunkra az, hogy a csereprogramok könnyen 
hozzáférhetők és bürokráciától mentesek legyenek. A 
csereprogramon keresztül az Európán belüli összetartozást kívánjuk 
előmozdítani és a nyelvi akadályokat csökkenteni. A programnak a 
méltányos és részvételi oktatás szellemében kell megvalósulnia, és 
az interkulturális és kommunikációs készségek fejlesztését kell 
szolgálnia. 
Ezek a célok azért fontosak számunkra, mert hozzájárulnak az 
európai integráció előmozdításához, erősítik egymás tiszteletét és az 
együttműködést, és fiatal kortól kezdve közvetítik az európai 
értékeket, hogy Európa sokszínűségét megragadni érdemes 
esélynek lehessen tekinteni.” 

 

Második javaslat 
Munkakörtől függő alapbér bevezetése 

 

„Azt javasoljuk, hogy a foglalkoztatásért és a szociális 
jogokért felelős uniós biztos nyújtson be javaslatot az 
Európai Parlamentnek arra vonatkozóan, hogy valamennyi 
tagállamban bevezessék a munkakörtől függő alapbért. 
Ennek az alapbérnek a megélhetést biztosító 

minimálbérből és egy munkakörtől függő pótlékból kellene állnia. 
Azt szeretnénk ezzel elérni, hogy a társadalmi igazságosság 
megerősítése érdekében a munkateljesítmények és a bérek 
összemérhetők legyenek az EU-n belül. Ezt a célt fontosnak tartjuk 
annak biztosítása érdekében, hogy az uniós alapelv érvényesüljön a 
munkaerőpiacon: összemérhető élet- és munkakörülmények, 
lakóhelytől és foglalkozástól függetlenül.” 

 

  

18%

82%

Társadalmi igazságosság – első 
javaslat:

Európai diákcsereprogram

Igen Nem

27%

73%

Társadalmi igazságosság – második 
javaslat:

Munkakörtől függő alapbér 
bevezetése

Igen Nem

Szavazás a záró plenáris ülésen Szavazás a záró plenáris ülésen 
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5. tematikus csoport: „Jogállamiság és értékek” 

Az ötödik és egyben utolsó tematikus csoport az Európai Unió 
alapvető értékeiről, valamint a demokrácia és a jogállamiság 
témájáról vitázott. A polgárok olyan Európai Uniót képzelnek 
el, amely tiszteli és védi az alapvető jogokat és az emberi 
jogokat, fellép a hátrányos megkülönböztetéssel szemben, 

tiszteli a sokszínűséget, esélyegyenlőséget termet mindenekelőtt a 
kiszolgáltatottabb csoportok, például a gyermekek és az alacsony 
jövedelműek számára, valamint büntetően lép fel a jogállamisági elvek 
megsértésével szemben. 
 
A demokráciának és a jogállamiságnak Lengyelországban és 
Magyarországon fennálló helyzete mindkét kis csoportban központi 
vitatéma volt. A polgárok egyetértettek abban, hogy a demokratikus 
elveket, valamint az alapvető polgári jogokat és szabadságokat minden 
tagállamnak szigorúan tiszteletben kell tartania. A jogállamisági elvek 
megsértését gyorsan és hatékonyan szankcionálni kell, és ennek 
kérdéskörét Európa határain kívül is aktívan elő kell mozdítani. Ezzel 
összefüggésben a polgárok az Európai Unió Tanácsára vonatkozó 
egyhangúsági szabály eltörlését, valamint általában véve az uniós 
intézmények politikai folyamatainak nagyobb átláthatóságát sürgették. 
Ugyanakkor azt is megjegyezték a résztvevők, hogy az uniós tagállamok 
közötti konfliktusok eltérő hagyományaikból és kultúrájukból is eredhetnek. 
Ezért kívánatos lenne erősíteni a kölcsönös megértést, a meglévő 
sokszínűség tiszteletét és a tagállamok közötti szolidaritást. Különösen 
hasznos lenne, ha eltérő csoportok és kultúrák közelebb kerülnének 
egymáshoz és kapcsolatba lépnének egymással, ezzel is elősegítve az 
integrációt és a különböző csoportok keveredését. 
 
A polgárok szívesen vennék a meglévő megkülönböztetés 
visszaszorulását, valamint a hátrányos helyzetű csoportok, például az 
alacsony jövedelmi hátterű csoportok esélyegyenlőségének 
megteremtését. Ebből a szempontból alapvető fontosságúnak jelölték meg 
az erős oktatást, különösen azért, hogy az EU-ban mindenki már 
gyermekkorban megtanulja, mit jelent a demokrácia és a jogállamiság, és 
magáénak vallja ezen értékeket. 
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Végezetül mindkét kis csoportban élénk vita zajlott arról, hogy milyen 
értékek és meggyőződések képezik, illetve kellene, hogy képezzék az 
Európai Unió alapjait. Néhány résztvevő például megjegyezte, hogy az EU 
1990 óta számos új tagállammal bővült, anélkül, hogy megérdeklődte, 
megvitatta vagy értékelte volna, hogy az adott államok milyen alapvető 
értékeket vallanak. Ezért felmerült annak szükségessége, hogy minden 
uniós tagállamban rendezzenek nyilvános vitát az alapvető értékekről, 
lehetőleg a polgárok széles körű bevonásával. 
 
A zárókonferencián a résztvevők javaslatokat dolgoztak ki a demokrácia 
és a jogállamiság – mint alapértékek és alapelvek – Unióban való 
előmozdítását, valamint az arról való kommunikációt célzó 
tevékenységekre. Felmerült az az ötlet, hogy érzelmi szintű kapcsolatot 
lehetne teremteni az EU-hoz, például az uniós értékeket közvetítő, egész 
Európára kiterjedő dalverseny formájában vagy adott célcsoportokra – 
különösen a fiatalokra – szabott kommunikáció révén. Konkrét javaslatok 
is elhangzottak, például egy „útravaló” csomag az Unióban élő minden 18 
év feletti személy számára (az uniós értékekről szóló tájékoztatóval és az 
Europával való azonosulást elősegítő termékekkel, például EU-logós 
pulóverrel). Szintén a kommunikáció a központi eleme az európai TV-
csatorna elindítására vonatkozó javaslatnak. 

 

Első javaslat 
Az európai értékek megtestesítése és érzelmi kommunikálása 

 

„Javasoljuk, hogy az európai értékeket tegyék 
kézzelfoghatóbbá és érzelmi síkon is kommunikálják őket. 
Ezt például egy „útravaló” csomag, a média, interaktív 
elemek és erőteljesebb polgári részvétel útján lehetne 
elérni. 

Célunk az, hogy az EU-ban élő minden egyes személy ismerje a 
közös értékeket és azonosuljon velük. 
Ez a cél azért fontos számunkra, mert az értékunióban való 
együttélésünk alapját képezi. Értékeink túl kevéssé ismertek, mivel 
hiányzik a személyes kapcsolódás, és ezt vissza kell építenünk.” 
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Második javaslat 
„EU Life” 

 

„Javasoljuk, hogy az EU indítson saját oktató és 
tájékoztató jellegű TV-csatornát. Ezzel azt kívánjuk elérni, 
hogy minden uniós polgár jobban tisztában legyen a 
közös értékeinkkel, és könnyen, akadálytalanul 
hozzáférjen az információkhoz. Ezek a célok azért 

fontosak a számunkra, mert bepillantást kívánunk nyerni abba, hogy 
az egyes uniós országokban milyen a közvélemény, közös alapokat 
kívánunk teremteni, erősíteni kívánjuk a közeledést a szolidaritás 
fokozása érdekében, és az emberekkel meg kívánjuk alaposan 
ismertetni a jogállamiságot a demokrácia megóvása érdekében.” 

 

A részvételi folyamat 

Az Európa jövőjével foglalkozó nemzeti polgári vitafórum három nagyobb 
szakaszra tagolódik: 
 

• a folyamat előkészítése és a résztvevők véletlenszerű kiválasztása; 

• a tanácskozások megszervezése és lebonyolítása; 

• az eredményeknek az Európa jövőjéről szóló konferencia tágabb 
keretébe való beillesztése, főként a plenáris ülések révén. 

 
A folyamat képi ábrázolása a mellékletben található. 
  

24%

76%

Jogállamiság és értékek – második 
javaslat:

EU Life – Oktató és tájékoztató jellegű 
uniós TV-csatorna

Igen Nem

30%

70%

Jogállamiság és értékek – első javaslat:
Az európai értékek megtestesítése és 

érzelmi kommunikálása

Igen Nem

Szavazás a záró plenáris ülésen Szavazás a záró plenáris ülésen 
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A résztvevők kiválasztása és felkészítése 

A polgároknak az európai polgári vitacsoportokba való beválogatása a 
rétegzett mintavétel módszerével történt. Ugyanezzel a módszerrel 
válogattuk ki az Európa jövőjével foglalkozó német nemzeti polgári 
vitacsoport résztvevőit is. 
 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia közös titkársága az alábbi hivatalos 
ajánlást adta ki a nemzeti polgári vitacsoportokkal kapcsolatban: „A 
résztvevőknek a lakosság mikrokozmoszának kell lenniük. Ez az adott 
országban/régióban meglévő különböző földrajzi helyeket, nemeket, 
korcsoportokat, társadalmi-gazdasági háttereket és/vagy iskolázottsági 
szinteket illetően reprezentatív, véletlenszerű mintavétellel történő 
kiválasztás útján érhető el.” Ezt a normát alkalmaztuk, és nagy mértékben 
el is értük a nemzeti polgári vitacsoport tekintetében Németországban. A 
véletlenszerű kiválasztás azt az elvet követte, hogy elvileg bármely 18 év 
feletti német állampolgár kiválasztható. A cél az volt, hogy az emberek 
mindennapi életének sokféleségét és a német társadalom szerkezetét a 
lehető legpontosabban tükrözze a vitacsoportok összetétele. Az előre 
meghatározott kritériumok a Szövetségi Köztársaság népszámlálási 
adatain alapultak. 
Először mintegy 12 000 levél került kiküldésre Németország-szerte, 
véletlenszerűen kiválasztott háztartásoknak címezve. Az online 
regisztrációt kitöltő közel 600 érdeklődőből 107 polgárt választottunk ki 
demográfiai, földrajzi és társadalmi-gazdasági kritériumok 
figyelembevételével. Végül körülbelül 100 polgár vett részt a nemzeti 
polgári vitacsoportban, „kicsiben” többé-kevésbé leképezve 
Németországot. A folyamat közben lemorzsolódó néhány résztvevőt 
könnyen és gyorsan pótolni lehetett a várólistáról. 
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Az Európa jövőjéről szóló párbeszéd résztvevőinek kiválasztására vonatkozó mintavételi 
kritériumok 

 

 

A polgári vitacsoport 
nagysága:  

A regisztrált 
személyek száma: 

 A megkeresett 
személyek száma:  

100 polgár  
+ 10% várólista (107 
kiválasztott személy)  

596 regisztrált 
személy 
(a minta nagysága 
befolyásolja annak 
reprezentatív voltát)  

 Közel 12 000 levél 
(válaszadási arány: 
körülbelül 5%)  

 

Az ifok GmbH annak a nemzetközi konzorciumnak a tagja, amely az 
Európa jövőjéről szóló konferencia négy európai polgári vitacsoportjára 
vonatkozó módszertant kidolgozta, és gyakorlati útmutatókat készített a 
nemzeti konferenciák lebonyolításához. Jelenleg az ifok a vitacsoportok 
lebonyolításáért is felelős. 

A megbeszélések megszervezése és lebonyolítása 

A tanácskozási folyamatok sajátos jellemzője, hogy azoknak – szemben a 
felmérésekkel – nem képezi részét a polgárok egyéni véleményének az 
összegyűjtése. A résztvevők – azáltal, hogy foglalkoznak az adott 
témával, hozzáférnek a kapcsolódó tényanyaghoz és intenzív 
megbeszéléseket folytatnak – a többség számára elfogadható új 
álláspontokat alakítanak ki. Az Európa jövőjével foglalkozó német nemzeti 
polgári vitacsoport esetében ez az eljárás lehetővé tette annak a 
célkitűzésnek a megvalósítását, hogy a közös álláspontok alapján a 
nemzeti és az európai döntéshozókhoz címzett, intézkedésekre irányuló 
ajánlások, követelések és kérések megfogalmazására kerülhessen sor. 
Ezt a vitacsoport felépítése és lebonyolítása biztosította: 
 
Az Európa jövőjével foglalkozó nemzeti polgári vitacsoport munkája két 
szakaszra tagolódott. Először is, 2022. január 5-én és 8-án egy-egy 
háromórás, digitális nyitó műhelytalálkozóra került sor mind az öt 
tematikus csoport esetében, ahol is szakértők osztották meg gondolataikat 
a résztvevőkkel, akik kérdéseket tehettek fel, illetve ahol a résztvevők kis 
csoportokban tematikus elképzeléseket vitattak meg, valamint 
rangsorolták a témákat. 
  

Nem Lakókörzet 
Iskolai 

végzettség 
Bevándorlói 

háttér Életkor 
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A 2022. január 15-én és 16-án megrendezett kétnapos zárókonferencián a 
kis csoportokban dolgozó polgárok – akiknek a munkáját ismételten 
szakértők segítették – az említett műhelytalálkozók eredményei alapján 
első lépésben azonosították a kihívásokat, majd kidolgozták, 
összehasonlították és rangsorolták a megoldásokat, hogy végül minden 
tematikus területen konkrét intézkedési javaslatokat tudjanak 
előterjeszteni. Ezeket a javaslatokat egy-egy polgár ismertette a plenáris 
ülésen. Ezt követően az összes résztvevő szavazott róluk. Annalena 
Baerbock szövetségi külügyminiszter mind a 10 intézkedési javaslatot 
kézhez kapta. A szövetségi külügyminiszter észrevételeket fűzött ezekhez 
az intézkedési javaslatokhoz. További észrevételeket tettek a szövetségi 
kormányt, a Bundestagot és a tartományokat az Európa jövőjéről szóló 
konferencia plenáris ülésén képviselő tagjai, a német polgári párbeszédek 
képviselője, valamint a szövetségi kormány más, magas szintű képviselői. 
A párbeszéd során a polgárok különböző tematikus kérdéseket különböző 
formációkban vitattak meg. Az általános hozzájárulások megtételére, 
valamint a végső megbeszélésekre és szavazásra a plenáris ülésen került 
sor, az összes résztvevő bevonásával. Az öt tematikus csoport 
mindegyike esetében mintegy 20 polgár foglalkozott behatóan egy-egy 
adott szakpolitikai területtel. A tematikus hozzájárulásokra és 
véleménycserékre ezen a szinten került sor. A tematikus csoportok 
mindegyikét két kisebb, mintegy 10 főt számláló csoportra osztották fel, és 
a legtöbb megbeszélésre ezekben a kisebb csoportokban került sor. Itt 
kerültek kidolgozásra az egyes témák különböző aspektusaihoz 
kapcsolódó konkrét célok és intézkedésre irányuló ajánlások, amelyeket 
azután a felsőbb szinteken vitattak meg és hagytak jóvá. Ez a 
feladatmegosztás minden résztvevő számára nagyobb fokú 
rugalmasságot biztosított, valamint lehetővé tette, hogy mélyrehatóbb 
megbeszéléseket lehessen folytatni. Mindemellett azt is szavatolta, hogy a 
részt vevő polgárok csoportja demokratikus módon legitimálhassa az 
eredményeket. 
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Struktúra és a párbeszéd szintjei (a zárójelben a részt vevő személyek száma szerepel) 

A 2022. január 15-i, szombati zárókonferencián lezajlott tanácskozási 
folyamatot ismertető ábra: 

 
 

 

A 2022. január 16-i, vasárnapi zárókonferencián lezajlott tanácskozási 
folyamatot ismertető ábra: 
  

Plenáris ülés (100 fő)

1. tematikus csoport: 
Az EU szerepe a 
világban (20 fő)

1.1. kis csoport (10 fő)

1.2. kis csoport (10 fő)

2. tematikus csoport: 
Erősebb gazdaság (20 

fő)

2.1. kis csoport (10 fő)

2.2. kis csoport (10 fő)

3. tematikus csoport: 
Éghajlatváltozás és 

környezetvédelem (20 
fő)

3.1. kis csoport (10 fő)

3.2. kis csoport (10 fő)

4. tematikus csoport: 
Társadalmi 

igazságosság (20 fő)

4.1. kis csoport (10 fő)

4.2. kis csoport (10 fő)

5. tematikus csoport: 
Jogállamiság és 
értékek (20 fő)

5.1. kis csoport (10 fő)

5.2. kis csoport (10 fő)
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A polgárok az üléseket megelőzően öt tájékoztató anyag formájában 
érdemi segítséget kaptak a felkészüléshez. Ezek a tájékoztatók tömör és 
tényszerű bevezetéssel szolgáltak az adott témákhoz. A január 5-én és 8-
án tartott nyitó műhelytalálkozók és a január 15-i zárókonferencia 
alkalmával a tudomány és a kutatás területéről kiválasztott szakértők 
megosztották a résztvevőkkel az egyes témákkal kapcsolatos 
gondolataikat, majd megválaszolták a felmerült kérdéseket. Ezen 
túlmenően a kis csoportok munkáját a tanácskozási szakaszokban az 
illetékes szövetségi minisztériumokból érkező tényellenőrzők is segítették, 
akikkel konzultálni lehetett tartalmi kérdésekben. Ez azt a célt szolgálta, 
hogy a témák bonyolultságára tekintettel szakértői segítséget lehessen 
biztosítani a polgárok számára, valamint hogy tényeken alapuló és 
megalapozott megbeszélések folytatására nyíljon lehetőség. 

 

A moderálási folyamathoz a Szövetségi Környezetvédelmi Minisztériumnak 

a jó polgári részvételre vonatkozó iránymutatásai, valamint a résztvevőkkel 
ismertetett „netikett” szolgált alapul. Ezek biztosították azt is, hogy a virtuális 
megbeszélések az egymás iránti tisztelet jegyében folyjanak. 

 

  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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Virtuális rendezvények esetén különösen fontos, hogy az összes 
résztvevő vonatkozásában minimálisra csökkentsük a hozzáférési 
akadályokat. Következésképpen megbizonyosodtunk arról, hogy a 
résztvevők megfelelő műszaki eszközökkel rendelkeznek (laptop, 
mikrofonos fejhallgató, webkamera stb.). A polgárok az előkészítő 
üléseken a megbeszélések során alkalmazott online eszközök 
használatára vonatkozóan is képzésben részesültek. Ezen eszközök 
száma a szükséges minimumra korlátozódott. Ez a képzés biztosította azt, 
hogy a résztvevők a későbbi üléseken teljes egészében a tartalomra és a 
megbeszélésekre tudjanak összpontosítani. Videoplatformként a Zoom 
került alkalmazásra, mivel egyszerű és intuitív felhasználói felületet kínál, 
és megtalálható benne a csoportos megbeszélésekhez szükséges minden 
funkció. A kis csoportos megbeszélések során a vitát segítő technikai 
eszközként a „Mural”-t használtuk mint virtuális megjelenítő felületet. Ez 
lehetővé tette a csoportmoderátorok számára a megbeszélések 
strukturálását, a témák összekapcsolását és rangsorolását, valamint az 
eredmények rögzítését. 
Emellett az is biztosított volt, hogy a személyzet egyes tagjai 
kapcsolattartó pontként telefonon és chaten mindenkor rendelkezésre 
álljanak, többek között annak érdekében, hogy „elsősegélyt” tudjanak 
nyújtani a felmerülő technikai problémák és kérdések esetén. A virtuális 
térben folyó megbeszélésekre vonatkozó egyértelmű szabályok, a 
megfelelő moderálás, valamint a chates felületek és a technikai 
vonatkozások felügyelete zökkenőmentes lebonyolítást szavatoltak. 

Kapcsolódás az európai folyamathoz 

A nemzeti polgári vitacsoport munkájának eredményeként tíz intézkedési 
javaslat született, amelyet polgárok dolgoztak ki az ülések során. Az 
ajánlások az Európai Unió jövőjére vonatkozó követeléseket és kéréseket 
fogalmaznak meg a különböző szintű szakpolitikai döntéshozók felé. Ezek 
különböző csatornákon keresztül beépülnek majd a konferencia tágabb 
folyamatába, és továbbítani fogják őket a politikai döntéshozók felé. 
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• Digitális platform: a virtuális térben a többnyelvű digitális platform jelenti 

az Európa jövőjéről szóló konferencia központi platformját. Ez lehetőséget 
biztosít a polgárok számára arra, hogy határokon átívelően megosszák 
egymással ötleteiket, tudomást szerezzenek a konferencia keretében 
megrendezésre kerülő összes rendezvényről, mint ahogy arra is, hogy 
naprakész tájékoztatást kapjanak a konferencia előrehaladásáról. A 
platformon témák szerint rendszerezve megtalálható lesz a 
konferenciához nyújtott minden hozzájárulás, a személyektől 
származó, valamint a nemzeti rendezvények, a nemzeti és európai 
polgári vitacsoportok, illetve a konferencia plenáris ülései keretében 
született hozzájárulásokat is beleértve. A platform tartalma rendszeres 
elemzések tárgyát képezi, és jelentések formájában közzétételre kerül. 
Ezek a polgári vitacsoportok és a plenáris ülések számára előkészítő 
anyagként is szolgálnak. 

 

• A digitális platformra a német nemzeti polgári vitacsoport ajánlásai is 
felkerülnek majd, amelyeket így az összes uniós tagállam polgárai el 
tudnak olvasni és meg tudnak vitatni. Ily módon szerves részét fogják 
képezni a platformon folyó megbeszéléseknek és a platformmal 
kapcsolatos jelentéseknek. 

• Plenáris ülés: az Európa jövőjéről szóló konferencia plenáris ülése 
képletesen egy asztalhoz ülteti az uniós intézmények, a tagállamok és 
a nemzeti parlamentek képviselőit, illetve a polgárokat és a civil 
társadalom képviselőit. A plenáris ülés keretei között a nemzeti és az 
európai polgári vitacsoportok ajánlásainak tematikus alapon történő 
megvitatása zajlik, anélkül hogy előre meg lenne határozva a vita 
kimenetele. A plenáris ülést kilenc munkacsoport készíti elő, amelyek a 
konferencia egy-egy témájáért felelnek. 

• A 2022. január 21-én és 22-én, Strasbourgban megrendezett harmadik 
plenáris ülésnek a különböző nemzeti polgári vitacsoportok 
eredményeit ismertető részén a polgári párbeszéd német 
képviselőjeként Stephanie Hartung mutatta be az „Értékek és jogok, 
jogállamiság, biztonság” témakörre és az „Éghajlatváltozás és 
környezetvédelem” témakörre vonatkozó német ajánlásokat. Anna 
Lührmann, Európa-ügyi és klímavédelmi államminiszter a plenáris 
ülésen e két kérdéshez kapcsolódóan tett felszólalásában ugyancsak 
hivatkozott a nemzeti vitacsoport ajánlásaira. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Melléklet 

‒ A záró plenáris ülés résztvevőiről készült fotókollázs 
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‒ Résztvevői beszámolók 

 

Irányadó kérdések 
o Mi motiválta Önt arra, hogy részt vegyen a nemzeti polgári 

vitacsoportban? 
o Mi tette Önre a legmélyebb benyomást? 
o Milyennek szeretné látni a szövetségi kormány jövőbeli 

polgári részvételi projektjeit? 

Birga Boie-Wegener (55), Neukloster, 
Mecklenburg-Nyugat-Pomeránia 

„Milyen gyakran szoktuk mondogatni a 
konyhaasztal mellett, hogy »engem kellene 
odaengedniük«?! Nos, én lehetőséget kaptam 
rá, hogy Európával – az európai témával – 
foglalkozzak. A feladat időben korlátozott volt, 
és nagyjából tisztában voltam vele, hogy 
mikor és mennyi időt kell majd erre 
fordítanom. Korábban csak keveset tudtam az 
európai gépezetről, ezért örültem annak, hogy 
alkalmam nyílik majd megvitatni és közelebbről is megismerni a témát. 
 
A legmélyebb benyomást az tette rám, hogy a vitacsoport keretei között 
Németország egész területéről érkező, véletlenszerűen kiválasztott 
emberek találkozhattak egymással (még ha – sajnálatos módon – csak 
virtuális keretek között is), akik készek voltak arra, hogy Európa jövőjének 
alakítása érdekében latba vessék kreativitásukat. Nem éreztem azt, hogy 
a résztvevőkkel előzetesen megismertetett netikettre valóban szükség 
volt: mindenki kész volt arra, hogy meghallgassa a másikat és úgy ossza 
meg saját ötleteit, hogy közben verbálisan ne sértsen meg másokat. 
Szeretném, ha GYAKRABBAN adódnának ilyen lehetőségek, ahol 
párbeszédet folytathatunk egymással és kreatív ötleteket kovácsolhatunk, 
de ahol a témáért felelős személyek és szakértők véleményét is 
meghallgathatjuk. Természetesen az is nagyon jó lenne, ha minderre 
élőben, azaz személyes találkozók formájában kerülhetne sor. 
 
Csak mellékesen jegyezném meg, hogy sajnálatos módon éppen ezek a 
konkrét, kis ötletek nem kerültek megemlítésre a plenáris ülés elé 
terjesztett rövid összefoglalóban. Remélem, hogy azért valahol írásban is 
rögzítésre kerültek azok számára, akik majd ezeket az összefoglalókat 
Brüsszelbe viszik, hogy ily módon ott is láthassák az általunk javasolt, 
megvalósítható kis lépéseket.” 
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Alexander Eenkhoorn (51), Vlotho, Észak-
Rajna-Vesztfália 

„Azelőtt soha nem hallottam még polgári 
vitacsoportokról, de jónak találtam az ötletet. 
Bár a baráti köröm némiképp szkeptikusan állt 
ahhoz a kérdéshez, hogy miért is kellene részt 
vennem a vitacsoportban, engem hajtott a 
kíváncsiság, és nagyon szerettem volna 
megtudni, hogy pontosan mi is történik ott. A 
Külügyminisztériumban tett látogatás is 

különleges élményt jelentett volna. 
 
A társadalmi igazságosság területével foglalkozó kis csoportom 
összetétele nagyon erős volt. Mi a kis csoportunkban egy diákoknak szóló 
Erasmus programra irányuló ajánlást dolgoztunk ki. A csoport dinamikája 
remek volt, és a csoportnak köszönhetően rengeteg tapasztalattal lettem 
gazdagabb. Rám mindenekelőtt a január 15–16-i zárókonferencia tett 
nagy benyomást, amely még sokáig velem fog maradni. Az összes 
csoportban lenyűgöző eredmények születtek, és én minden előterjesztett 
ötletet támogatni tudtam. Nagyon remélem, hogy a politikusok napirendre 
tűzik majd ezeket a témákat, hiszen azokon a legkülönbözőbb háttérrel 
rendelkező emberek dolgoztak, remek eredményeket mutatva fel. Abban 
is reménykedem, hogy a vitacsoport hatására az emberek másként állnak 
majd a politikához – nálam ez már be is következett. Az egész 
rendezvényre úgy fogok visszagondolni mint egy különösen 
jelentőségteljes eseményre. A moderátorok munkáját is szeretném 
megköszönni. A moderátorok fontos szerepet játszottak az eredmények 
megszületésében és abban is, hogy a résztvevők egymás véleményét 
tiszteletben tartva tudtak kommunikálni egymással. 
Az EU jövője már önmagában is remek téma, és ez a néhány nap sokat 
adott nekem. Ezért változtatásokat egyáltalán nem javasolnák, csak 
többet szeretnék kapni az élményből. Az elején megküzdöttem a nekem 
kiosztott témával, de aztán gyorsan sikerült ráhangolódnom arra. Hasznos 
volna, ha a vitacsoport egy második körben is összeülhetne, hogy jobban 
elmélyedhessünk a témákban és érdemibb párbeszédet folytathassunk 
egymással. Most azt érzem, hogy nehéz elengedni ezt a munkát. Jó 
lenne, ha a továbbiakban is tájékoztatnának bennünket arról, hogy miként 
is folytatódik ez a folyamat.” 
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Max Heizmann (36), Fellbach, Baden-
Württemberg „Azért akartam részt venni 
a vitacsoportban, mert azt akartam, hogy 
meghallgassanak, és el akartam 
mondani a véleményemet. Európa jövője 
nem közömbös számomra. Az 
ötleteimmel azt akartam elérni, hogy a 
politikusok más nézőpontokat is 
megismerhessenek, és láthassák, hogy 
mi az, ami fontos a hozzám hasonló polgárok számára. 

 

A legmélyebb benyomást a lehetséges megoldásokról folytatott 
megbeszélések tették rám. Jó dolognak tartom meghallgatni mások 
véleményét, főleg akkor, ha azt megfelelően alá tudják támasztani 
érvekkel. 
Több ilyen, polgárokkal megvalósított projektet szeretnék. Mindazonáltal 
nem tartom célravezetőnek azt, hogy előre meghatározzák, hogy mely 
témákkal lehet foglalkozni. Jobb lenne, ha a résztvevők maguk 
határozhatnák meg a témaköröket. Ezután a résztvevők oszthatnák be 
magukat a csoportokba a tematikus területek szerint, attól függően, hogy 
ki melyik csoportba szeretne kerülni. Ebből aztán kiderülne, hogy melyik 
téma foglalkoztatja leginkább a polgárokat, és melyek azok a területek, 
amelyeken a kormánynak még tovább kell dolgoznia.” 
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‒ Az Európa jövőjével foglalkozó nemzeti polgári vitacsoport folyamatábrája 

 


