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Bevezetés

2021. március 10-én David Sassoli, az Európai 
Parlament elnöke, az EU elnöksége nevében 
António Costa portugál miniszterelnök, valamint 
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 
aláírta az Európa jövőjéről szóló konferenciára 
vonatkozó együttes nyilatkozatot. Vállalásuk 
lényege könnyen megragadható: lehetővé tenni, 
hogy a polgárokat középpontba helyező, alulról 
építkező folyamat révén minden európai polgár 
kifejezhesse, hogy mit vár az Európai Uniótól, 
valamint lehetővé tenni azt is, hogy az európai 
polgárok nagyobb szerepet kaphassanak az Unió 
jövőjének alakításában. A feladat megvalósítása 
ugyanakkor óriási kihívást jelentett: a konferencia 
eljárási szabályzatának 16. cikkével összhangban 
több ezer európai polgár, politikai szereplők, 
szociális partnerek, a civil társadalom képviselői 
és a legfontosabb érdekelt felek bevonásával 
első ízben kellett megszervezniük a deliberatív 
demokrácia határokon átívelő, többnyelvű és 
intézményközi folyamatát.

A konferencián végzett munka 2022. május 9-én, 
több hónapon át folytatott intenzív tanácskozást 
követően lezárult, és a végeredményről a 
résztvevők egy 49 javaslatot tartalmazó jelentést 
terjesztettek a három uniós intézmény elé. A 
javaslatok az európai polgárok kilenc témára 
kiterjedő elvárásait tükrözik: erősebb gazdaság, 
társadalmi igazságosság és foglalkoztatás; 
oktatás, kultúra, ifjúság és sport; digitális 
átállás; európai demokrácia; értékek és jogok, 
jogállamiság, biztonság; éghajlatváltozás és 
környezetvédelem; egészségügy; az EU a világban; 
migráció. E témák mindegyike szerepel ebben 
a zárójelentésben, amelynek célja az is, hogy 
áttekintést nyújtson az Európa jövőjéről szóló 
konferencia egyedülálló folyamatának keretében 
végzett különböző tevékenységekről.

A három társelnök – az Európai Parlament 
részéről Guy Verhofstadt, az Európai Unió  
Tanácsa részéről egymást követve Ana Paula 
Zacarias, Gašper Dovžan és Clément Beaune, 
valamint az Európai Bizottság részéről Dubravka 
Šuica – által irányított, és a három intézmény 
egyenlő arányban delegált képviselőiből, valamint 
a legfontosabb érdekelt felek megfigyelőiből 
álló vezető testület által irányított konferencia 
a határokon átívelő deliberatív demokrácia 
korábban példa nélküli gyakorlatát valósította 
meg. A COVID19-világjárvány és az Ukrajna elleni 
orosz agresszió összefüggésében is bizonyította 
történelmi jelentőségét és fontosságát. Az Európa 
jövőjéről szóló konferencia keretében felállítottak 
egy többnyelvű digitális platformot, amely 
lehetővé teszi az európai polgárok számára, 
hogy 24 uniós nyelven fogalmazhassák meg 
hozzászólásaikat, valamint négy európai polgári 
vitacsoportot, hat nemzeti polgári vitacsoportot, 
több ezer nemzeti és helyi rendezvényt, valamint 
hét plenáris ülést szerveztek. Ez a folyamat 
az uniós intézményekre, a tagállamokra, de 
mindenekelőtt az európai polgárokra jellemző 
páratlan elszántságot tükrözi az iránt, hogy 
megvitassák az Európai Unió előtt álló 
kihívásokat, az uniós prioritásokat, és az európai 
projektet új megközelítésben vigyék tovább.

Mindez azonban csak a kezdet. A konferencia 
alapokmánya értelmében a három intézmény – 
saját hatásköre keretében és a Szerződésekkel 
összhangban – haladéktalanul meg fogja 
vizsgálni, hogy miként lehetne hatékonyan 
továbblépni a jelentés alapján. E tekintetben a 
három intézmény elkötelezettsége kiemelkedően 
fontos szerepet játszik.
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I. 
A konferencia 
felépítése
Az Európa jövőjéről szóló konferenciaI egyedülálló 
és innovatív folyamatként új teret nyitott a 
polgárokkal az Európa előtt álló kihívásokról és 
a prioritásokról folytatott vitának, lehetővé téve 
az európai projekt demokratikus legitimitásának 
megerősítését és annak biztosítását, hogy ne 
csökkenjen a polgárok támogatása közös céljaink 
és értékeink iránt. A polgárokat a középpontba 
helyező, alulról építkező folyamat keretében 
az európaiak kifejezhették, hogy mit várnak 
az Európai Uniótól. A konferencia az Európai 
Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság 
közös vállalkozásaként valósult meg, amelyben 
a felek az Európai Unió tagállamaival együtt 
egyenrangú partnerként jártak el.

I https://futureu.europa.eu/

https://futureu.europa.eu/
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1. Együttes nyilatkozat

II  https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHdFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJib
G9iX2lkIn19--03b1e8498059503731f5f1051e670c992235fc86/Conference_Charter_en__2_.pdf

2021. március 10-én az Európai Parlament néhai 
elnöke, David Sassoli, az Európai Unió Tanácsát 
képviselő António Costa portugál miniszterelnök és 
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 
aláírta az Európa jövőjéről szóló konferenciáról 
szóló együttes nyilatkozatot (együttes nyilatkozat). 
A nyilatkozat aláírása utat nyitott ennek a példa 
nélkül álló, nyitott és inkluzív, a polgárokat a 
középpontba helyező európai demokratikus 
folyamatnak.

A konferencia az együttes elnökségként eljáró 
három uniós intézmény fennhatósága alatt 
működött. Az együttes elnökséget egy vezető 
testület támogatta, amelynek társelnökeit a három 
uniós intézmény egy-egy tagja adta.

Az együttes nyilatkozatnak megfelelően a 
következő struktúrákat hozták létre:

 J a vezető testület felügyelte a konferencia 
megszervezését. A testület tagjai a három 
uniós intézmény képviselői közül kerültek ki 
(három tag és négy megfigyelő); mellettük 
az Európai Unió parlamentjei uniós ügyekkel 
foglalkozó bizottságainak konferenciája 
(COSAC) elnöki trojkájának megfigyelői kaptak 
helyet. Megfigyelőként a Régiók Bizottsága, 
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 
valamint a szociális partnerek is meghívást 
kaptak.

 J A vezető testület munkáját a három intézmény 
egyenlő képviseletét biztosító közös titkárság 

segítette. A három intézmény három társelnöke 
által vezetett csapat felügyelte a vezető testület 
üléseinek, a konferencia plenáris üléseinek 
és az európai polgári vitacsoportoknak 
a megszervezését és előkészítését. A 
szolgáltatókkal együttműködve a közös 
titkárság felelt a többnyelvű digitális 
platform irányításáért és a folyamat során a 
mérföldkövekkel kapcsolatos jelentéstételért. 
A csapat egyedi összetétele lehetővé 
tette a testületiség elvének folyamatos 
érvényesülését, ugyanakkor biztosította azt 
is, hogy a különböző területek képviselői 
kölcsönösen és hatékonyan támogassák 
egymást.

 J A konferencia plenáris ülése (további 
információkért lásd a III. fejezetet) 
biztosította, hogy a nemzeti és európai polgári 
vitacsoportok által megfogalmazott, témák 
szerint csoportosított ajánlásokat az uniós 
értékeknek és a konferencia alapokmányánakII 
teljes körű tiszteletben tartása mellett vitassák 
meg, anélkül, hogy a viták eredményét előre 
kijelölték volna, illetve anélkül, hogy a vitát 
meghatározott szakpolitikai területekre 
korlátozták volna. Adott esetben a többnyelvű 
platform révén beérkezett észrevételeket is 
megvitattak. Kilenc tematikus munkacsoportot 
hoztak létre, hogy azok hozzájáruljanak 
a plenáris ülés vitáinak és javaslatainak 
előkészítéséhez.

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/oc8ppr663jwqc6har7ucgq1qciet?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Conference_Charter_en__2_.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Conference_Charter_en__2_.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220628%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220628T063401Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f29a96b7cade8d354ec295cb35577d7ed8c84122c1000d860b102f361314fd69
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/oc8ppr663jwqc6har7ucgq1qciet?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Conference_Charter_en__2_.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Conference_Charter_en__2_.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220628%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220628T063401Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=f29a96b7cade8d354ec295cb35577d7ed8c84122c1000d860b102f361314fd69
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2. Eljárási szabályzat 
2021. május 9-én a vezető testület jóváhagyta 
a konferencia eljárási szabályzatát, amely az 
Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó, a 
konferencia alapjait és elveit meghatározó együttes 
nyilatkozattal összhangban jött létre.

Az eljárási szabályzat biztosított keretet a 
konferencia különböző struktúráinak munkájához 
és egymással való interakcióikhoz.

3. A konferencia 
rendezvényei
Az együttes nyilatkozat értelmében az egyes 
uniós tagállamok és intézmények a saját nemzeti 
vagy intézményi sajátosságaiknak megfelelően 
a konferencia égisze alatt rendezvényeket 
szervezhettek, és a konferenciához egyéb 
módokon is hozzájárulhattak (további 
információkért lásd a II. fejezet C) részét).

Az uniós intézményeket és szerveket, a 
tagállamokat, a regionális és helyi hatóságokat, 
a szervezett civil társadalmat, a szociális 
partnereket és a polgárokat ezért felkérték, hogy 
a civil társadalommal és az érdekelt felekkel 
partnerségben európai, nemzeti, regionális és 
helyi szinten, Európa-szerte a legkülönbözőbb 
formátumokban szervezzenek rendezvényeket, 
és ezek eredményeiről számoljanak be a digitális 
platformon. Összesen mintegy 650 000 személy 
részvételével több ezer ilyen rendezvényre került 
sor.

4. A többnyelvű digitális 
platform létrehozása
Az együttes nyilatkozattal összhangban hozták 
létre a többnyelvű digitális platformot (további 
információkért lásd a II. fejezet A) részét), amelyen 
keresztül a polgárok megoszthatták ötleteiket és 
témákat vethettek fel online. A platform a polgárok 
részéről érkező hozzászólások és a konferencia 
különböző részeire vonatkozó információk fő 
gyűjtőhelyeként, valamint a konferencia égisze 
alatt zajló számos rendezvény során felmerülő 
elképzelések és észrevételek megosztását és 
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megvitatását lehetővé tevő interaktív eszközként 
szolgált. A platformot 2021. április 19-én helyezték 
üzembe. A platformra több mint 17 000 ötlet került 
fel. A konferencia során a platformon benyújtott 
hozzászólásokról jelentések készültek.

A platformon keresztül összegyűjtött 
hozzászólásokat az európai polgári vitacsoportok 
figyelembe vették, majd azokat a konferencia 
plenáris ülésén vitatták meg.

5. Európai polgári 
vitacsoportok
Az együttes nyilatkozatnak megfelelően a 
konferencia központi és különösen innovatív 
elemeit képviselték a konferencia fő témái kapcsán 
szervezett európai polgári vitacsoportok (további 
információkért lásd a II. fejezet B) részét).

Az Unió társadalmi és földrajzi sokszínűségét 
reprezentáló, véletlenszerűen kiválasztott 800 
polgár négy, egyenként 200 fős vitacsoportba 
szerveződve három tanácskozáson vett részt. 
Az európai polgári vitacsoportok ajánlásokat 
fogalmaztak meg, amelyek beépültek a 
konferencia általános tanácskozásaiba, különösen 
a konferencia plenáris üléseinek vitáiba.

A vezető testület társelnökei az együttes 
nyilatkozattal és az eljárási szabályzattal 
összhangban együttesen alakították ki az európai 
polgári vitacsoportok megszervezésének gyakorlati 
kereteit, és ezekről előzetesen tájékoztatták a 
vezető testületet.

III  OECD: Innovative citizen participation and new democratic institutions („Innovatív polgári részvétel és új demokratikus intézmények”, 
2020 .) https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-
deliberative-wave-highlights.pdf

A vezető testületet rendszeresen tájékoztatták az 
európai polgári vitacsoportok létrehozásával és 
szervezésével kapcsolatos fejleményekről.

6. Nemzeti polgári 
vitacsoportok
Az együttes nyilatkozatnak megfelelően a 
tagállamok nemzeti vitacsoportokat szervezhettek. 
A nemzeti polgári vitacsoportok megszervezését 
tervező tagállamoknak nyújtott segítségként 
a társelnökök iránymutatást hagytak jóvá, 
amelyet 2021. május 26-án megküldtek a 
vezető testületnek annak biztosítása érdekében, 
hogy a nemzeti vitacsoportok megszervezése 
ugyanazokat az elveket kövesse, mint amelyek 
az európai polgári vitacsoportok lebonyolítását 
is meghatározták. Az iránymutatásban szerepelt 
– az OECD által megfogalmazott vonatkozó 
elvekIII alapján – a jó tanácskozásra vonatkozó 
elvek felsorolása. Minden tagállam eldönthette, 
hogy szervez-e nemzeti polgári vitacsoportot. 
Összességében hat tagállam (Belgium, 
Franciaország, Hollandia, Litvánia, Németország és 
Olaszország) élt a lehetőséggel.

Az együttes nyilatkozattal összhangban a 
nemzeti polgári vitacsoportok ajánlásait – az 
európai polgári vitacsoportok ajánlásai mellett – 
ismertették és megvitatták a konferencia plenáris 
ülésein.

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
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II. 
A konferenciához 
való hozzájárulás: 
a polgárok 
észrevételei
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(A) Többnyelvű digitális platform

A többnyelvű digitális platform 2021. április 
19-én indult el, és a konferencia keretében 
megfogalmazott ötletek és észrevételek 
legfontosabb gyűjtőhelyeként szolgált. Ez volt 
az a fórum, amelyen keresztül mindenki – az EU 
összes polgára és más polgárok, valamint a civil 
társadalom, a szociális partnerek és számos más 
érdekelt fél – részt vehetett a konferencián. 

A platformot kifejezetten a konferencia céljára 
fejlesztették ki a Decidim nevű, a polgárok 
részvételét elősegítő európai nyílt forráskódú 
szoftver felhasználásával. Ez a megoldás 
az alkalmazott lépték, az interaktivitás és a 
többnyelvűség tekintetében európai, sőt, globális 
szinten is úttörő jellegű volt. Gépi fordítás 
segítségével minden hozzászólást elérhetővé 
tettek az EU 24 hivatalos nyelvén. A vita tíz 
téma köré szerveződött: „Éghajlatváltozás és 
környezetvédelem”, „Egészségügy”, „Erősebb 
gazdaság, társadalmi igazságosság és 
foglalkoztatás”, „Az EU a világban”, „Értékek és 
jogok, jogállamiság, biztonság”, „Digitális átállás”, 
„Európai demokrácia”, „Migráció”, „Oktatás, kultúra, 
ifjúság és sport”, valamint „Egyéb ötletek”.

A platformon való részvétel különböző formákat 
ölthetett.

Bárki megoszthatta ötleteit a tíz téma 
valamelyikében, és mások ötleteihez is hozzá 
lehetett szólni. A platform így valódi páneurópai 
vita lehetőségét kínálta a polgároknak. A 
résztvevők támogathatták egymás ötleteit, jelezve, 
hogy támogatják más felhasználók hozzászólásait.

A konferenciához való hozzájárulás további fontos 
módját jelentette a (virtuális, személyes vagy 
vegyes) rendezvények szervezése és bejelentése a 
platformon, az eredményekről szóló tájékoztatás, 
valamint az ötletekkel való összekapcsolásuk. 
A platformon útmutatók és tájékoztató 
anyagok álltak a szervezők rendelkezésére, 
elősegítve a rendezvények részvételiségének és 
inkluzivitásának biztosítását.

A platform alapvető szerepet játszott a folyamat 
egészének átláthatóságában és az információkhoz 
való hozzáférés biztosításában. Ez volt egyúttal az 
a fórum, ahol mindenki tájékozódhatott magáról a 
konferencia folyamatáról (a konferencia plenáris 
üléseiről és plenáris munkacsoportjairól, az európai 
polgári vitacsoportokról, a nemzeti vitacsoportokról 

és rendezvényekről, valamint a vezető testületről). 
A plenáris vitákat és a munkacsoportok üléseit 
a platformon keresztül interneten közvetítették, 
csakúgy, mint az európai polgári vitacsoportok 
plenáris üléseit. Mindezek az információk továbbra 
is elérhetőek maradnak a platformon.

A lehetőségek függvényében a folyamat során 
is törekedtek a platform további fejlesztésére. 
A felület így többek között új funkciókkal és 
vizuális tartalmakkal bővült. A platform idővel 
a fogyatékossággal élő személyek számára is 
hozzáférhetőbbé vált.

A teljes átláthatóság biztosítása érdekében a 
digitális platformon megfogalmazott összes 
hozzászólást – a platformhoz kapcsolódó nyílt 
adatfájlokkal együtt – nyilvánosan hozzáférhetővé 
tették. A hozzászólások összegyűjtésének 
és elemzésének megkönnyítése érdekében a 
Bizottság Közös Kutatóközpontja kifejlesztett 
egy automatizált szövegelemző eszközt és egy 
elemző felületet, amely lehetővé tette a platformon 
megjelent tartalmak többnyelvű értelmezését 
és mélyreható elemzését. Az elemző felület 
alapvető eszközként segítette a nyelvenként 
egységes színvonalú jelentések rendszeres 
elkészítését. Emellett az Európai Bizottság által 
2022 márciusában megrendezett adatmaraton 
új megközelítések kialakítását inspirálta a nyílt 
adathalmaz elemzése terén, és az adatelemzési 
folyamat átláthatóságát is támogatta.

Egy külső szolgáltató a platformon közzétett 
jelentések elkészítésével nyújtott áttekintést a 
platformon keresztül kifejtett hozzászólásokról. 
Szeptemberben tették közzé az első időközi 
jelentést, amely a 2021. augusztus 2-ig 
érkezett hozzászólásokat mutatta be. A 2021. 
szeptember 7-ig összegyűjtött hozzászólásokat 
felölelő második időközi jelentés 2021. október 
közepén jelent meg. A harmadik időközi 
jelentés a 2021. november 3-ig bezárólag 
benyújtott hozzászólásokról nyújtott képet, és 
2021 decemberében hozták nyilvánosságra. A 
konferencia záró szakaszának közeledtével az 
utolsó plenáris ülések munkáját segítő jelentést, 
amely a digitális platformon 2022. február 20-ig 
megjelenő hozzászólások feldolgozására terjedt 
ki, 2022. március közepén tették közzé. Ezt az 
ütemtervet a platformon és más felületeken 
széles körben reklámozták, ami 2022 januárjában 
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és februárjában a hozzászólások számának 
érzékelhető növekedését eredményezte. A május 
9-ig benyújtott hozzászólásokról a kiegészítő 
jelentésben lesz szó. A 2021 szeptemberében 
és decemberében, valamint 2022 márciusában 
közzétett jelentésekkel egyidejűleg a platformon 
a tagállamokra lebontott hozzászólásokról szóló 
kiegészítő jelentések is elérhetővé váltak.

E jelentések középpontjában a platformon 
megjelenő hozzászólások minőségi elemzése 
állt, amely általános áttekintést kívánt nyújtani 
a platformon javasolt és a rendezvényeken 
megvitatott ötletek széles köréről és 
sokféleségéről. E célból egy kutatócsoport – a 
Bizottság Közös Kutatóközpontja által biztosított 
elemzési eszközök segítségével – elvégezte 
a hozzászólások manuális szövegszerű 
elemzését és klaszterezését. Ez lehetővé tette 
a közös tématerületek és altémák azonosítását, 

amelyeket az egyes témákon belül részletesen 
ismertettek, és a gyors áttekinthetőség érdekében 
gondolattérképeken is összefoglaltak. E 
minőségi megközelítés mennyiségi elemekkel 
való kiegészítése érdekében az egyes jelentések 
szövegében megjelölték azokat a tématerületeket, 
altémákat vagy ötleteket, amelyek gyakran 
ismétlődtek, illetve amelyek nagy támogatást 
kaptak vagy amelyekhez sok hozzászólás érkezett. 
Ez az eljárás a konferencia adott szakaszában 
kialakult helyzetet igyekezett bemutatni, 
beleértve azt is, hogy mely problématerületek 
váltottak ki heves érdeklődést vagy vitát. A 
jelentések a résztvevők társadalmi-demográfiai 
adatairól is képet adtak. Bár a résztvevőket 
felkérték, hogy önkéntes alapon adjanak 
tájékoztatást a lakóhelyük szerinti országról, 
iskolai végzettségükről, életkorukról, nemükről és 
foglalkozási viszonyukról, a válaszok alapján csak 
korlátozott mértékben lehet következtetéseket 
levonni. A hozzászólások 26,9%-a például olyan 
résztvevőktől érkezett, akik nem adták meg a 
lakóhelyük szerinti országot.

A platform elindítása óta az „Európai demokrácia” 
elnevezésű témához érkezett a legtöbb 
hozzájárulás (ötlet, észrevétel, illetve rendezvény). 
Az „Éghajlatváltozás és környezetvédelem” 
elnevezésű téma második helyen végzett. 
Harmadikként futott be az „Egyéb ötletek”, amelyet 
az „Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság” és 
az „Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 
foglalkoztatás” elnevezésű témák követtek.
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A platformon közzétett hozzászólásokról szóló 
jelentések, beleértve a gondolattérképeket 
is, értékes információkkal szolgáltak az 
európai polgári vitacsoportok munkájához. A 
vitacsoportoknak mindhárom ülésszak kezdetén 
bemutatták a jelentések és a gondolattérképek 
főbb megállapításait, és megkapták a teljes 
jelentésre mutató linkeket is. Az európai polgári 
vitacsoportok ajánlásai ezért sokat olyan 
gondolatot tükröznek, amelyek a platformon 
jelentek meg.

A jelentéseket megvitatták a konferencia plenáris 
ülésein – kezdve a 2021. október 23-i plenáris 
üléssel – és a munkacsoportok előző ülésein is. A 
platformról származó észrevételek ezért továbbra 
is gazdagították a konferencia plenáris ülésén 
kidolgozott javaslatokat.

2022. április 20-ig közel 5 millió egyéni látogató 
kereste fel a többnyelvű digitális platformot és 
annak több mint 50 000 aktív résztvevője volt, 
továbbá 17 000 ötletet vitattak meg és több mint 
6000 rendezvényt regisztráltak a platformon. E 
számok mögött több ezer elkötelezett polgár áll, 
akik számos ötletet osztanak és vitatnak meg, 
és megannyi eredeti és innovatív rendezvényt 
szerveznek a különböző tagállamokban.

Annak biztosítása érdekében, hogy a platform olyan 
tér legyen, ahol a polgárok – érkezzenek is az élet 
bármely területéről és Európa bármely szegletéből 
– úgy érezhetik, hogy szabadon részt vehetnek 
a vitában és részvételüket szívesen fogadják, 
a platform minden felhasználójának el kellett 

köteleznie magát a konferencia alapokmánya és a 
részvételi szabályok mellett. A konferencia során 
a vezető testület nevében eljáró közös titkárság 
felügyelete alatt működő moderátorcsoportot 
hoztak létre az alapokmány és a részvételi 
szabályok tiszteletben tartásának biztosítása 
érdekében. Előzetes moderálásra nem került 
sor. Hozzászólás elrejtése esetén a felhasználók 
üzenetet kaptak a moderátorcsoporttól, amelyben 
az ismertette az intézkedés okát. A moderálási 
elvekre és folyamatra vonatkozó részleteket a 
platform Gyakran ismételt kérdések menüpontjában 
tették közzé.

2021. április 19. és 2022. április 20. között 430 
ötletet (2,4%), 312 hozzászólást (1,4%) és 396 
rendezvényt (6,0%) rejtettek el. Az ötletek mintegy 
71%-át olyan okok miatt rejtették el, mint javaslat 
hiánya, kéretlen üzenet, felhasználói kérés, 
személyes adatokat tartalmazó információk vagy 
nem megfelelő kapcsolódó képek. Az elrejtett 
ötletek mintegy 17%-a duplikátum. Az ötleteknek 
csupán 11%-át rejtették el sértő tartalom miatt. 
A rendezvények túlnyomó többségét (76%-át) 
kettős közzététel vagy a rendezvényre vonatkozó 
hiányos információk miatt, szervezői kérésre 
vagy azért rejtették el, mert nem kapcsolódtak a 
konferenciához.

A platformon való hozzájárulás lehetősége 2022. 
május 9-ig maradt nyitva. A tervek szerint a 
konferencia lezárása után egy további jelentés 
készül majd, amely teljessé teszi a konferencia 
során beérkezett összes hozzájárulás áttekintését.

A részvétel állása 2022. április 20-án (forrás: Konferencia Európa jövőjéről (europa.eu))

Hol tart az Európa jövőjéről szóló konferencia?

résztvevő a platformon

hozzászólás

résztvevő a  
rendezvényeken

rendezvény

ötlet

támogató kiállás

52 346

21 877

652 532

6 465

17 671

72 528
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A platformon való részvétel a konferencia 
során tovább nőtt, azonban egyenetlen 
maradt a tagállamok között és a hozzájárulók 
szociodemográfiai profil szerinti megoszlását 
tekintve. Összességében a platform innovatív 
deliberatív teret biztosított, amely Európa minden 
szegletéből és Európán kívülről származó, 

több ezer polgár és különböző érdekelt fél 
számára tette lehetővé, hogy többnyelvű online 
vitát folytassanak a tagállamokban európai 
kérdésekről. Ezért uniós szinten a deliberatív 
demokrácia értékes eszközének bizonyult.
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(B) Polgári vitacsoportok

1. Európai polgári vitacsoportok
Az Európa jövőjéről szóló konferencia fő pilléreit 
az európai polgári vitacsoportok mellett a nemzeti 
vitacsoportok, a többnyelvű digitális platform és 
a konferencia plenáris ülése alkották, amelyek 
a konferencia központi elemeiként mintegy 800 
különféle hátterű, az Európai Unió legkülönbözőbb 
területeiről érkező polgárt kapcsoltak össze. Az 
önkormányzatok már évtizedek óta alkalmazzák 
a polgári vitacsoportok vagy polgári közgyűlések 
modelljét, és e fórumok nemzeti és regionális 
szinten is mind láthatóbbá válnak. Páneurópai 
igénnyel azonban lényegében soha nem 
szerveztek még hasonló folyamatot, így az európai 
polgári vitacsoportok képében első ízben valósult 
meg a koncepció ebben a léptékben és ilyen szintű 
törekvésekkel, ráadásul határokon átívelő és 
soknyelvű módon. A folyamatot figyelemre méltó 
tolmácsolási rendszer támogatta, amely lehetővé 
tette a résztvevők közötti befogadó, tiszteletteljes 
és hatékony párbeszédet, biztosítva ezzel a 
többnyelvűség érvényesülését.

Az európai polgári vitacsoportokat a három 
intézmény az együttes nyilatkozat, az eljárási 
szabályzat és a társelnökök által meghatározott 
szabályok alapján, a vezető testület felügyelete 
mellett szervezte meg. Ebben támaszkodhattak 
egy külső szolgáltatói konzorcium támogatására, 
amelyben a deliberatív demokrácia válogatott 
szakértői mellett egy logisztikai támogató csoport 
is helyet kapott. A vezető testület folyamatosan 
tájékoztatást kapott a vitacsoportok munkájáról; 
megkapta a gyakorlati szabályok naprakész 
változatát, és a folyamat során szükség szerint 
kiigazította az európai polgári vitacsoport 
üléseinek ideiglenes naptárát.

Az európai polgári vitacsoportok résztvevőit 2021 
nyarán, véletlenszerűen választották ki a tagállamok 
állampolgárai közül. Egy külső szolgáltató által 
koordinált 27 nemzeti közvéleménykutató intézet 
elsődlegesen a véletlenszerű telefonhívások 
módszerét alkalmazta, hogy az ily módon létrejövő 
vitacsoportok reprezentálják az Unió sokszínűségét 
az alábbi öt kritérium tekintetében: nem, életkor, 
földrajzi származás (állampolgárság, illetve városi/
vidéki lakóhely szerint), társadalmi-gazdasági háttér, 
iskolai végzettség. A polgárok tagállamonkénti 
számát az Európai Parlament összetételére 
alkalmazott csökkenő arányosság elve alapján 
számították ki, figyelmet szentelve annak, hogy 

az egyes vitacsoportokban minden tagállamot 
legalább egy nő és egy férfi képviseljen. Mivel a 
konferencia külön figyelmet fordított a fiatalokra, az 
egyes polgári vitacsoportokban részt vevő polgárok 
egyharmada a 16 és 24 év közötti korosztályból 
került ki. Minden 200 főből álló csoport esetében 
tartalékosként további 50 polgárt választottak ki.

Négy európai polgári vitacsoportot szerveztek. A 
négy vitacsoport a többnyelvű digitális platformon 
felvetett témakörök alapján kialakított témákat 
vitatták meg, amelyeket az alábbiak szerint 
klaszterekbe rendeztek:

(1)  erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság, 
foglalkoztatás/oktatás, ifjúság, kultúra, sport/
digitális átállás;

(2)  európai demokrácia/értékek és jogok, 
jogállamiság, biztonság;

(3)  éghajlatváltozás, környezetvédelem/
egészségügy;

(4)  az EU a világban/migráció.

Mindegyik vitacsoport három hétvégén ülésezett. 
Az első ülésszak Strasbourgban zajlott; a második 
online formában, a harmadik pedig négy különböző 
város (Dublin, Firenze, Varsó/Natolin és Maastricht) 
állami felsőoktatási intézményeiben, a helyi 
önkormányzatok támogatásával valósult meg.

A VITACSOPORTOK ELSŐ ÜLÉSSZAKA 

Az egyes vitacsoportok személyes formában 
lebonyolított első ülésszaka Strasbourgban 
kapott helyet. Az első ülésszak célja a 
tanácskozások napirendjének meghatározása 
volt. A vitacsoportokban részt vevő polgárok 
először – mintegy „tiszta lappal” indulva – 
átgondolták és kidolgozták Európával kapcsolatos 
elképzeléseiket, és meghatározták a vitacsoport 
fő témáinak keretében megvitatandó kérdéseket. 
Ezután rangsorolták azokat a témákat, amelyekkel 
mélyebben kívántak foglalkozni, hogy az Európai 
Unió intézményei számára konkrét ajánlásokat 
fogalmazhassanak meg. A megbeszéléseket és a 
közös munkát két formátumban folytatták:

 J 12–14 polgárt tömörítő alcsoportokban. 
Valamennyi alcsoportban négy vagy öt 
nyelven folyt a kommunikáció; a résztvevők 
az anyanyelvükön szólalhattak fel. Az 
alcsoportokban végzett munkát egy külső 
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szolgáltatói konzorcium által kiválasztott 
hivatásos moderátor irányította.

 J Az összes résztvevő bekapcsolódásával 
megvalósított plenáris ülés keretében. A 
plenáris üléseket két fő moderátor vezette. 
A megbeszélések eredményeként létrejött 
kiemelt témákat úgynevezett „munkaterületek” 
(azaz kiemelt témák) és „alterületek” szerint 
csoportosították; a későbbiekben a második 
ülésszak is ezt a csoportosítást követte. A 
résztvevőknek alapvető felkészítést nyújtottak 
az adott témák tekintetében. Ennek során 
megismerkedhettek a többnyelvű digitális 
platform első időközi jelentéséből és a magas 
szintű külső szakértők előadásaiból származó 
releváns információkkal, és használhatták az 
elemzéseket és a gondolattérképeket is.

Az első ülések során az egyes vitacsoportok 
erre önként jelentkező tagjai közül 20 képviselőt 
választottak a konferencia plenáris ülésére, 
gondoskodva a nemek és az életkor szerinti 
sokszínűség biztosításáról.

A VITACSOPORTOK MÁSODIK ÜLÉSSZAKA

Az európai polgári vitacsoportok november 
folyamán online ülésekkel folytatták munkájukat. 
Erre a célra egy különleges struktúrát állítottak fel, 
amelyben egy brüsszeli stúdió szolgált a központi 
moderálás és a plenáris ülések helyszíneként, és 
egy erre a célra kialakított rendszer tette lehetővé 
az EU egész területéről bekapcsolódó résztvevők 

számára a kapcsolattartást és az ehhez szükséges 
tolmácsolást.

A második ülésszak keretében – szakértők és 
tényellenőrzők támogatásával – a polgárok konkrét 
problémaköröket azonosítottak és vitattak meg, és 
„iránymutatásokat” dolgoztak ki az első ülésszak 
során azonosított tematikus munkaterületek 
mindegyikére vonatkozóan. Különös figyelmet 
fordítottak arra, hogy a szakértői csoportok a 
nemek és a földrajzi sokszínűség szempontjából 
kiegyensúlyozott összetételűek legyenek, és hogy 
az egyes szakértői csoportok is kiegyensúlyozott 
hozzájárulást nyújtsanak. Ennek érdekében 
a szakértők nem a személyes véleményüket 
osztották meg a polgárokkal, hanem a tényeket és/
vagy a témában zajló viták aktuális állását mutatták 
be. A résztvevőkkel megosztották a többnyelvű 
digitális platform időközi jelentéseit is.

A résztvevők a szakértők által a témákhoz nyújtott 
információk segítségével, a saját ismereteik és 
tapasztalataik alapján, továbbá a második ülésszak 
megbeszélései során azonosították és megvitatták 
a számukra kiosztott témákkal kapcsolatos 
problématerületeket. A problématerületek olyan 
problémákat takartak, amelyekre megoldást 
kellett találni, illetve olyan helyzeteket, amelyek 
változtatásra szorultak.

A polgárok ezt követően az egyes 
problématerületekhez kapcsolódó iránymutatásokat 
vázoltak fel. Az iránymutatások megfogalmazása 
jelentette a 3. ülésszak célkitűzését adó ajánlások 

2. ÜLÉSSZAK:

1. NAP

A vitacsoporti kapcsolat 
felelevenítése és a hétvége 

előkészítése

2. NAP

Szakértői hozzájárulások

Problématerületek meghatározása

Iránymutatások megfogalmazása

3. NAP

Iránymutatások 
véglegesítése

Záró megjegyzések

Köszöntő

Polgári felszólalások

Nagyköveti visszajelzések

Naprakész tájékoztatás a 
platformról

Napirend

Módszertan

Szakértői információk az egyes 
munkaterületekről

További szakértői 
információk

Plenáris ülés Munkaterület 
szerinti plenáris ülés

Alcsoporti ülés

Iránymutatások 
megfogalmazása

Iránymutatások 
véglegesítése

Néhány iránymutatás 
megosztása

Záróbeszéd
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kidolgozásának első lépését. A résztvevőket emellett 
arra is felkérték, hogy fűzzenek indokolást az 
iránymutatásokhoz.

A megbeszéléseket és a közös munkát három 
formátumban folytatták:

 J Alcsoportokban. A 15 alcsoport mindegyike 
12–14 polgárból állt. Valamennyi alcsoportban 
négy vagy öt nyelven folyt a kommunikáció, így a 
résztvevők használhatták akár az anyanyelvüket, 
akár egy általuk beszélt másik nyelvet. Az 
alcsoportok vezetését a külső szolgáltatói 
konzorcium professzionális moderátorai 
biztosították.

 J Munkaterület szerinti plenáris üléseken. A 
munkaterület szerinti plenáris üléseken az 
azonos munkaterületen dolgozó alcsoportok 
tagjai vettek részt. A munkaterület szerinti 
plenáris ülések lebonyolításáról professzionális 
moderátorok gondoskodtak, és biztosították 
a résztvevők számára szükséges nyelvekre 
kiterjedő tolmácsolást is.

 J Az ülésszak bevezetése és lezárása során az 
összes résztvevő polgár bekapcsolódásával 
megvalósított plenáris ülések keretében. A plenáris 
üléseket a konzorcium két fő moderátora vezette, 
amit 24 nyelvre történő tolmácsolás kísért.

A VITACSOPORTOK HARMADIK ÜLÉSSZAKA

A vitacsoportok harmadik és egyben utolsó 
ülésszaka négy tagállam oktatási intézményeiben, 
személyes formában valósult meg. A Covid-19 
világjárványra és az ehhez kapcsolódó írországi 
és hollandiai intézkedésekre tekintettel az első 

vitacsoport (Erősebb gazdaság, társadalmi 
igazságosság és foglalkoztatás/Oktatás, kultúra, 
ifjúság és sport/Digitális átállás) és a negyedik 
vitacsoport (Az EU a világban/Migráció) harmadik 
ülésszakát a nemzeti hatóságokkal és a társult 
partnerekkel egyeztetve 2022 februárjára kellett 
halasztani.

A megbeszéléseket és a közös munkát az alábbi 
formátumokban folytatták:

 J Az összes résztvevő bekapcsolódásával 
megvalósított plenáris ülés keretében – az 
ülésszak kezdetén (a program bemutatása 
céljából), valamint az ülésszak végén, az 
alábbiakban kifejtettek szerint. A plenáris 
üléseket a tanácsadó csoport két fő moderátora 
vezette az EU 24 hivatalos nyelvére történő 
tolmácsolással.

 J A polgárok első lépésben egy „nyílt fórum” 
keretében vizsgálták meg a 2. ülésszak során a 
vitacsoport által kidolgozott iránymutatásokat. 
Ezt követően mindenki meghatározott 
munkaterületenként legfeljebb tíz iránymutatást. 
Miután a vitacsoportban elkészültek a  
prioritások meghatározásával, a polgárok 
csatlakoztak azokhoz az alcsoportokhoz, 
amelyekben a 2. ülésszak során már 
dolgoztak, majd – a saját, adott esetben 
eltérő értékelésüket is megfogalmazva – 
közösen feldolgozták, hogy a vitacsoport többi 
résztvevője a csoport mely iránymutatásait 
részesítette előnyben. Az egyes alcsoportoknak 
azt javasolták, hogy az ajánlások kidolgozása 
során arra törekedjenek, hogy lehetőleg egy és 

ÜLÉSSZAK 3

1. NAP

Újbóli kapcsolatfelvétel, priorizálás 
és a munka megkezdése

2. NAP

Az iránymutatások végleges 
ajánlásokká formálása

3. NAP

Szavazás a végleges 
ajánlásokról

Köszöntő és a hétvége 
célkitűzései

Az irányvonalak  
ajánlásokká formálása

Szavazás a végleges 
ajánlásokról

Más csoportok visszajelzései

A ajánlások véglegesítése

Nyílt fórum

Az iránymutatások  
elolvasása és rangsorolása

Az irányvonalak ajánlásokká 
formálása

Plenáris ülés Nyílt fórum Alcsoporti szintű munka
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három közötti számú, de legfeljebb öt ajánlást 
dolgozzanak ki.

 J Mind a 15 alcsoport azon dolgozott, hogy az 
iránymutatásokból ajánlásokat formáljon. A 
polgárok rangsor szerint megvitatták azokat 
az iránymutatásokat, amelyek a legtöbb 
támogatást kapták, majd megkezdték az 
ajánlások megfogalmazásának folyamatát.

A harmadik ülésszak során a szakértői ismereteket 
és az információt nem a polgárokkal folytatott 
közvetlen interakció révén adták át, hanem egy 
kifejezetten erre a célra kialakított, „tudásközvetítő 
és információs sarok” elnevezésű rendszeren 
keresztül osztották meg a résztvevőkkel. Ez a 
rendszer a helyszínen központosított minden 
információ és tényellenőrzés iránti kérést, és 
továbbította az alcsoportoknak a szakértők és 
a tényellenőrzők tömör, tényszerű válaszait. A 
rendszer kialakítását az a cél vezérelte, hogy a 
szakértők és a tényellenőrzők hozzájárulását 
a legmagasabb minőségi követelményeket 
biztosító módon készítsék elő, és hogy a folyamat 
adott szakaszában elkerüljék az indokolatlan 
befolyásolást. A polgárok a többnyelvű digitális 
platform időközi jelentéseit is megkapták.

Az alcsoportokban végzett munka során az 
alcsoportok közötti visszajelző üléseket tartottak 
annak érdekében, hogy a résztvevők jobban 
követhessék a többi alcsoport tevékenységét, és 
javíthassák ajánlásaikat.

Ezt követően a vitacsoport az ülésszak utolsó 
napján szavazott az egyes alcsoportok 
ajánlásairól. A szavazás előtt minden résztvevő 
kapott egy dokumentumot az előző nap elkészített 
ajánlástervezetekkel, hogy saját nyelvükön (az 
angol szöveg alapján készített gépi fordítás 
formájában) elolvashassák azokat. A plenáris 
ülés keretében angol nyelven felolvasták az 
összes ajánlást, lehetővé téve, hogy a polgárok 
ezzel egyidejűleg a tolmácsolást is követhessék. 
Az ajánlásokról minden résztvevő egyenként 
szavazott egy online űrlap segítségével. A 
zárószavazások eredményei alapján az ajánlásokat 
a következőképpen osztályozták:

Azokat az ajánlásokat, amelyek elérték a leadott 
szavazatok legalább 70%-át, a vitacsoport 
elfogadta. A küszöbértéket el nem érő ajánlásokat 
a vitacsoport nem tekintette elfogadottnak. Az 
európai polgári vitacsoportok összesen 178 
ajánlást hagytak jóvá.

A szavazási eljárást egy erre a célra létrehozott, 
két önként jelentkező polgárból álló bizottság 
felügyelte.

AZ EURÓPAI POLGÁRI VITACSOPORTOK 
KÉPVISELŐI A PLENÁRIS ÜLÉSEN

A négy európai polgári vitacsoport által elfogadott 
ajánlásokat ezt követően az európai polgári 
vitacsoportok 80 képviselője a konferencia 
plenáris ülése és munkacsoportok keretében 
2022. január 21–22-én (a 2. és a 3. vitacsoport 
esetében), illetve 2022. március 11–12-én (az 
1. és a 4. vitacsoport esetében) ismertette és 
megvizsgálta. Az európai polgári vitacsoportok 
80 képviselője ezután mind a plenáris üléseken, 
mind a munkacsoportok keretében tartott három 
egymást követő ülésen (március 25–26., április 
8–9., valamint április 29–30.) folytatta az európai 
polgári vitacsoportok ajánlásaival kapcsolatos 
tájékoztatást és az ajánlások kifejtését (átlagosan 
70 képviselő a helyszínen, 10 pedig online vett 
részt). Emellett a „polgári komponens” ülései 
során (online előkészítő ülések, valamint helyszíni 
plenáris ülések) rendszeresen véleménycserét 
folytattak egymással és a nemzeti rendezvények/
vitacsoportok 27 képviselőjével. Az európai 
polgári vitacsoportok képviselői április 23-án 
online formában találkoztak vitacsoportjuk többi 
résztvevőjével, azzal a céllal, hogy megosszák 
velük, milyen megbeszélések zajlottak az 
ajánlásokról és azok hogyan épültek be a plenáris 
ülés javaslataiba, valamint hogy visszajelzést 
kapjanak tőlük. A plenáris ülésen a közös titkárság, 
valamint a konzorcium bizonyos számú tagjából 
álló csoport támogatta a polgári komponenst.

A FOLYAMAT ÁTLÁTHATÓSÁGA

A folyamat egésze teljes átláthatóság mellett 
zajlott. Az európai polgári vitacsoportok 
plenáris üléseit élőben közvetítették, míg 
vitáik és tanácskozásaik dokumentumait 
nyilvánosan hozzáférhetővé tették a többnyelvű 
digitális platformon. A vitacsoporti ülések 
főbb eredményeiről szóló jelentések, valamint 
az ajánlások elérhetőek a platformon. A főbb 
eredményekről szóló jelentések információkat 
tartalmaznak mindazon szakértőkről is, akik 
támogatták a vitacsoport munkáját.

A valódi demokratikus innovációt jelentő európai 
polgári vitacsoportokat nagy érdeklődés övezte 
a kutatói közösség részéről. A kutatóknak 
lehetőségük nyílt arra, hogy bizonyos szabályok 
betartása és a résztvevők magánéletének 
tiszteletben tartása mellett részt vegyenek 
az európai polgári vitacsoportok ülésein és 
megfigyeljék az eljárást.
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1. vitacsoport

„Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 
foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, ifjúság és sport / 
Digitális átállás”

Az „erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság 
és foglalkoztatás / oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
/ digitális átállás” témákkal foglalkozó vitacsoport 
első alkalommal 2021. szeptember 17–19-én, 
Strasbourgban ülésezett. A vitacsoport a gazdaság 
és a munkahelyek jövőjére összpontosított, 
különös tekintettel a világjárványt követő 
időszakra és kellő figyelmet fordítva a társadalmi 
igazságossággal összefüggő, kapcsolódó 
kérdésekre. Emellett az egyik legjelentősebb 
megvitatandó jövőorientált kérdéssel, a digitális 
átállásban rejlő lehetőségekkel és az azzal 
járó kihívásokkal is foglalkozott. A vitacsoport 
az ifjúság, a sport, a kultúra és az oktatás 
szempontjából is vizsgálta Európa jövőjét. A 
részt vevő polgárokat Guy Verhofstadt társelnök 
köszöntötte. Az első ülésszak lezárásaként 
a vitacsoport megállapodott az alábbi öt 
munkaterületről: „munkavállalás Európában”; 
„gazdaság a jövő számára”; „igazságos 
társadalom”; „tanulás Európában”, valamint „etikus 
és biztonságos digitális átállás”.

Az 1. vitacsoport 2021. november 5. és 7. között 
tartotta második ülésszakát, ezúttal virtuális 
formában folytatva az első ülésszakon megkezdett 
tanácskozásokat. E második ülésszakon a 
résztvevők „iránymutatásokat” határoztak 
meg az első ülésszak során kiválasztott öt 
munkaterülethez, mégpedig (a harmadik ülésszak 
alkalmával megfogalmazandó) konkrét ajánlások 
előkészítéseként. Az 1. vitacsoportban részt vevő 
polgárok összesen 142 iránymutatást dolgoztak ki.

Az 1. vitacsoportban részt vevő polgárok 2022. 
február 25. és 27. között üléseztek harmadik 
alkalommal, folytatva az első és a második 
ülésszakon megkezdett tanácskozásokat. Az 1. 
vitacsoport ezen utolsó ülésszakát a Nemzetközi 
és Európai Ügyek Intézete szervezte, színhelyül 
pedig a dublini vár szolgált, ugyanakkor a 
polgároknak lehetőségük volt az online részvételre. 
A második ülésszakon kidolgozott iránymutatások 
alapján a polgárok megfogalmaztak és 
jóváhagytak 48 végleges ajánlást.

2. vitacsoport

„Európai demokrácia / Értékek és jogok, 
jogállamiság, biztonság”

Az „európai demokrácia / értékek és jogok, 
jogállamiság, biztonság” témákkal foglalkozó 
vitacsoport első alkalommal 2021. szeptember 
24–26-án, Strasbourgban ülésezett. A csoport a 
demokráciával kapcsolatos kérdéseket vitatott 
meg: például a választásokról, a választáson 
kívüli időszakok során való polgári részvételről, 
a polgárok és az általuk választott képviselők 
között érzékelt távolságról, a tömegtájékoztatás 
szabadságáról és a dezinformációról folytatott 
megbeszéléseket. Emellett az alapvető 
jogokkal és értékekkel, a jogállamisággal és a 
megkülönböztetés valamennyi formája elleni 
küzdelemmel kapcsolatos kérdésekkel is 
foglalkozott. A vitacsoport napirendjén szerepelt 
továbbá az EU belső biztonsága, így például az 
európai polgároknak a terrorcselekményekkel 
és más bűncselekményekkel szembeni védelme 
is. A vitacsoport résztvevőit Gašper Dovžan 
társelnök köszöntötte. Az első ülésszak 
lezárásaként a vitacsoport megállapodott 

Fénykép: Az 1. európai polgári vitacsoport Fénykép: A 2. európai polgári vitacsoport
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az alábbi öt munkaterületről: „a jogok és a 
megkülönböztetésmentesség biztosítása”; „a 
demokrácia és a jogállamiság védelme”; „az EU 
megreformálása”; „az európai identitás kialakítása”; 
valamint „a polgári szerepvállalás fokozása”.

A 2. vitacsoport november 12. és 14. között tartotta 
második ülésszakát, virtuális formában folytatva az 
első ülésszakon megkezdett tanácskozásokat. E 
második ülésszakon „iránymutatásokat” határoztak 
meg az első ülésszak során kiválasztott öt 
munkaterülethez, mégpedig (a harmadik ülésszak 
alkalmával megfogalmazandó) konkrét ajánlások 
előkészítéseként. A 2. vitacsoportban részt vevő 
polgárok összesen 124 iránymutatást dolgoztak ki.

A 2. vitacsoport utolsó ülésszaka 2021. december 
10. és 12. között, a firenzei Európai Doktori Intézet 
szervezésében zajlott, ugyanakkor a polgároknak 
lehetőségük volt az online részvételre. A második 
ülésszakon kidolgozott iránymutatások alapján 
a polgárok megfogalmaztak és jóváhagytak 39 
végleges ajánlást.

3. vitacsoport 

„Éghajlatváltozás és környezetvédelem / 
Egészségügy”

Az „éghajlatváltozás és környezetvédelem / 
egészségügy” témákkal foglalkozó vitacsoport 
első alkalommal október 1–3-án, Strasbourgban 
ülésezett. A vitacsoport az éghajlatváltozás 
hatásaira, a környezetvédelemmel kapcsolatos 
kérdésekre, valamint az Európai Uniót érintő 
új egészségügyi kihívásokra összpontosított. 
A vitacsoport azokról az uniós célkitűzésekről 
és stratégiákról is folytatott megbeszéléseket, 
amelyek a mezőgazdaságra, a közlekedésre és 
mobilitásra, az energiára és a szénhasználaton 
túllépő társadalom felé való átmenetre, a kutatásra, 
az egészségügyi rendszerekre, az egészségügyi 
válságokra való reagálásra, a megelőzésre és 
az egészséges életmódra vonatkoznak. Az első 
ülésszak lezárásaként a vitacsoport megállapodott 
az alábbi öt munkaterületről: „jobban élni”; 
„környezetünk és egészségünk védelme”; „a 
gazdasági irány és fogyasztási szokásaink 
megváltoztatása”; „a fenntartható társadalom 
megvalósítása”; valamint „gondoskodás mindenki 
számára”. Az ülésszak eredményeiről szóló 
jelentés elérhető a többnyelvű digitális platformon.

A 3. vitacsoport 2021. november 19. és 21. 
között tartotta második ülésszakát, ezúttal 
virtuális formában folytatva az első ülésszakon 
megkezdett tanácskozásokat. E második 

ülésszakon „iránymutatásokat” határoztak 
meg az első ülésszak során kiválasztott öt 
munkaterülethez, mégpedig (a harmadik ülésszak 
alkalmával megfogalmazandó) konkrét ajánlások 
előkészítéseként. A 3. vitacsoportban részt vevő 
polgárok összesen 130 iránymutatást dolgoztak ki.

A 3. vitacsoport utolsó ülésszaka a natolini Európa 
Tanulmányok Szakkollégiumában, illetve a Kultúra 
és Tudomány Palotájában zajlott 2022. január 7. és 
9. között, a varsói önkormányzat támogatásával. 
Lehetőség volt az online részvételre is. A második 
ülésszakon kidolgozott iránymutatások alapján a 
polgárok megfogalmaztak és jóváhagytak 51 
végleges ajánlást.Pa

4. vitacsoport 

„Az EU a világban / Migráció”

„Az EU a világban / migráció” témákkal foglalkozó 
4. vitacsoport első alkalommal október 15–17-
én, Strasbourgban ülésezett, elsősorban az EU 
globális szerepére összpontosítva. Ennek keretében 
megbeszélést folytattak többek között az uniós 
biztonsággal, védelemmel, kereskedelempolitikával, 
humanitárius segítségnyújtással és fejlesztési 
együttműködéssel, külpolitikával, valamint az 
EU szomszédságpolitikájával és a bővítéssel 
kapcsolatos célokról és stratégiákról, továbbá 
arról, hogy az EU-nak miként kellene kezelnie 
a migrációt. A részt vevő polgárokat Dubravka 
Šuica társelnök köszöntötte. Az első ülésszak 
lezárásaként a vitacsoport megállapodott az alábbi 
öt munkaterületről: „önállóság és stabilitás”; „az 
EU mint nemzetközi partner”; „egy erős EU egy 
békés világban”; „a migráció emberi szemszögből”; 
valamint „felelősségvállalás és szolidaritás uniós 
szinten”. Az ülésszak eredményeiről szóló jelentés 
elérhető a többnyelvű digitális platformon.

Fénykép: A 3. európai polgári vitacsoport
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IV  OECD: Innovative citizen participation and new democratic institutions („Innovatív polgári részvétel és új demokratikus intézmények”, 
2020.) https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-
deliberative-wave-highlights.pdf

A 4. vitacsoport 2021. november 16. és 28. között, 
online tartotta második ülésszakát, amelynek 
alapjául az első ülésszakon végzett munka 
szolgált. E második ülésszakon „iránymutatásokat” 
határoztak meg az első ülésszak során kiválasztott 
öt munkaterülethez, mégpedig (a harmadik 
ülésszak alkalmával megfogalmazandó) konkrét 
ajánlások előkészítéseként. A 4. vitacsoportban 
részt vevő polgárok összesen 95 iránymutatást 
dolgoztak ki.

A 4. vitacsoport utolsó ülésszaka 2022. február 
11. és 13. között, a Studio Europa Maastricht, a 
Maastrichti Egyetem és az Európai Közigazgatási 
Intézet (EIPA) együttes szervezésében a 
Maastrichti Kiállítási és Konferenciaközpontban 
zajlott. Lehetőség volt az online részvételre is. A 
második ülésszakon kidolgozott iránymutatások 
alapján a polgárok megfogalmaztak és 
jóváhagytak 40 végleges ajánlást.

2. Nemzeti polgári vitacsoportok

Az együttes nyilatkozatnak megfelelően a plenáris 
ülés megvitatta a nemzeti és az európai polgári 
vitacsoportok témák szerint csoportosított 
ajánlásait. A nemzeti polgári vitacsoportokat 
szervezni kívánó tagállamok támogatása 
érdekében a társelnökök iránymutatást hagytak 
jóvá, amelyet 2021. május 26-án megküldtek a 
vezető testületnek. Az iránymutatás ugyanazokon 
az elveken alapult, mint az európai polgári 
vitacsoportok, és az OECD jelentéséreIV építve a jó 
tanácskozásra vonatkozó elveket tartalmazott.

Hat tagállam (Belgium, Németország, 
Franciaország, Olaszország, Litvánia és Hollandia) 
szervezett nemzeti vitacsoportokat a fent említett 
iránymutatásban foglalt elveknek megfelelően. 
E nemzeti vitacsoportok ajánlásait a januári és 
a márciusi plenáris ülésen, valamint plenáris 
munkacsoportok keretében ismertették és vitatták 
meg, az érintett témákra vonatkozó európai 
vitacsoporti ajánlásokkal együtt.

1) BELGIUM

2021 októberében vitacsoport alakult, amelyben 
50 véletlenszerűen kiválasztott, az általános 
népességre nézve reprezentatív polgár vett részt, 
akik három hétvége során megvitatták az „európai 
demokrácia” témáját, valamint azt, hogy miként 
lehetne a polgárokat jobban bevonni az uniós 
ügyekbe.

Fénykép: Belgium nemzeti polgári vitacsoportja

Fénykép: A 4. európai polgári vitacsoport

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf
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A vitacsoportot Sophie Wilmès belga 
miniszterelnök-helyettes, Európa-ügyi és 
külügyminiszter védnöksége alatt szervezték.

A polgárok az általuk választott alábbi öt témában 
fogalmaztak meg ajánlásokat:

 J az Európai Unióval kapcsolatos kommunikáció 
javítása,

 J az EU-val kapcsolatos dezinformáció 
felismerése és az ellene folytatott küzdelem,

 J a polgári vitacsoportok mint a részvétel 
eszközei,

 J uniós ügyekkel kapcsolatos népszavazások,
 J a meglévő uniós részvételi eszközök javítása.

A belga vitacsoport keretében az 50 
véletlenszerűen kiválasztott belga polgár 115 
ajánlást fogalmazott meg, vitatott meg és 
szavazott meg.

2) NÉMETORSZÁG

A német Szövetségi Külügyminisztérium 2022 
januárjában nemzeti vitacsoportot szervezett. A 
vitacsoportban 100 véletlenszerűen kiválasztott, a 
népességre nézve reprezentatív polgár vett részt 
online.

2022. január 5-én és 8-án öt online nyitóülést 
tartottak egyenként 20 résztvevővel, akik a 
következő témákat vitatták meg:

 J Európa szerepe a világban,
 J éghajlatváltozás és környezetvédelem,
 J jogállamiság és értékek,
 J erősebb gazdaság és társadalmi 

igazságosság.

A véletlenszerűen kiválasztott 100 polgár 2022. 
január 15–16-án ülésezett a kapcsolódó kihívások 
és a lehetséges megoldások megvitatása, valamint 
ajánlásaik elfogadása céljából. A résztvevők a fent 
említett témák mindegyikével kapcsolatban két 
konkrét javaslatot dolgoztak ki.

Az eredményeket a január 16-i online 
zárókonferencián ismertették, amelyen részt vett 
Annalena Baerbock külügyminiszter, valamint 
Anna Lührmann Európa-ügyi és klímavédelmi 
államminiszter.

Fénykép: Németország nemzeti polgári vitacsoportja

3) FRANCIAORSZÁG

Franciaországban a polgári vitacsoportokat 
a francia Európa-ügyi és Külügyminisztérium 
szervezte, a Parlamenti Kapcsolatokért és az 
Állampolgári Részvételért Felelős Minisztérium 
támogatásával.

2021. szeptember, valamint október eleje során 18 
vitacsoportot szerveztek Franciaország valamennyi 
kontinentális és tengerentúli régiójában. Az 
egyes vitacsoportokban 30–50 véletlenszerűen 
kiválasztott polgár vett részt, akiknek összetétele 
hűen tükrözte az adott régió lakosságának 
sokszínűségét. A vitacsoportokban összesen 
több mint 700 polgár vett részt. A regionális 
vitacsoportok keretében 101 elképzelés, 515 
módosítás és 1301 konkrét javaslat született.

Fénykép: Franciaország nemzeti polgári vitacsoportja
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A vitacsoportok képviseletében összesen 100 
polgár vett részt az ajánlások megfogalmazását 
és elfogadását célzó, 2021. október 16–17-én 
Párizsban tartott összefoglaló jellegű nemzeti 
konferencián („Conférence nationale de synthèse”). 
E folyamat keretében összesen 14 kiemelt 
ajánlást határoztak meg. A konferencia kilenc 
témájára kiterjedő ajánlásokat benyújtották a 
francia kormány, többek között Clément Beaune 
államtitkár részére, és ezek képezik a francia 
kormány hozzájárulását a Konferenciához.

4) OLASZORSZÁG

2022 márciusában egy független harmadik fél 
a Minisztertanács elnöksége európai politikai 
osztályának felügyelete alatt polgári vitacsoportot 
szervezett.

A vitacsoportban összesen 55 véletlenszerűen 
kiválasztott, Olaszország népességére és régióira 
nézve reprezentatív polgár vett részt. A résztevőket 
véletlenszerűen választották ki annak érdekében, 
hogy biztosított legyen a különböző nemű, életkorú, 
társadalmi hátterű, lakóhelyű és foglalkoztatási 
helyzetű személyek bevonása.

A polgárok 2022. március 11-én és 12-én online 
találkozó keretében vitatták meg a konferencia 
alábbi két témáját:

 J erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság 
és foglalkoztatás,

 J Európa a világban.

A vitacsoport 2022. március 12-én összesen 58 
ajánlást fogadott el, amelyek közül 33 az „erősebb 

gazdaság, társadalmi igazságosság és 
foglalkoztatás”, 25 pedig az „Európa a világban” 
témára vonatkozott. A résztvevők az utolsó napon 
ellenőrizték és jóváhagyták a munka első 
szakaszában kidolgozott első ajánlástervezeteket.

5) LITVÁNIA

A Külügyminisztérium nevében egy független 
harmadik fél 2022 januárjában nemzeti polgári 
vitacsoportot szervezett.

A vitacsoportban összesen 25 véletlenszerűen 
kiválasztott, a 18–65 éves korosztályt képviselő 
és Litvánia társadalmi-gazdasági csoportjaira, 
valamint régióira nézve reprezentatív polgár vett 
részt.

Fénykép: Litvánia nemzeti polgári vitacsoportja

A polgárok 2022. január 4-én online nyitóülés 
keretében vitatták meg az alábbi két témát:

 J az EU külpolitikai szerepe és hatáskörei,
 J az EU gazdasági szerepe.

A résztvevők 2022. január 15-én személyesen 
is találkoztak, hogy megbeszéléseik nyomán 
megfogalmazzák fő megállapításaikat. 2022. 
január 25-én virtuális ülés keretében 21 ajánlást 
fogadtak el, amelyek közül 10 „az EU külpolitikai 
szerepe és hatáskörei”, 11 pedig „az EU gazdasági 
szerepe” témára vonatkozott.

Fénykép: Olaszország nemzeti polgári vitacsoportja
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6) HOLLANDIA

A vitacsoportot független harmadik fél szervezte 
az „Európai kilátások” elnevezésű párbeszédek 
szeptember 1-jei elindulását követően. A 
párbeszédek több szakaszban zajlottak.

2021. szeptember 1-jén vette kezdetét az online 
rész, amelynek keretében a polgárok egy kérdőíven 
és egy egyszerűen használható feleletválasztós 
eszközön keresztül jelezhették preferenciáikat, 
igényeiket és ajánlásaikat a konferencia kilenc 
témájával kapcsolatban. A kérdőívet egy 4000 
polgárból álló, előre kiválasztott, reprezentatív és 
inkluzív csoport tagjai kapták meg.

2021 októbere és novembere során mélyreható 
online és offline viták zajlottak a polgárok 
részvételével, többek között a fiatalok és a 
nehezebben elérhető célcsoportok bevonása 
érdekében.

„Elképzeléseink Európa jövőjéről: véleményeink, 
ötleteink és ajánlásaink” („Onze kijk op Europa; 
meningen, ideeën en aanbevelingen”) címmel két 
jelentés készült, amelyek összefoglalták a polgárok 
30 ajánlását a konferencia kilenc témájában.

Hollandia nemzeti polgári vitacsoportja
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(C) A konferencia 
keretében szervezett 
rendezvények

1. Nemzeti rendezvények 
A tagállamok számos rendezvénnyel 
és kezdeményezéssel járultak hozzá a 
konferenciához. Ezek a rendezvények Unió-szerte 
több ezer polgárt mozgósítottak. A többnyelvű 
digitális platformon külön oldal foglalja össze 
a tagállami hatóságok által szervezett, illetve 
támogatott fő tevékenységeket. A nemzeti 
rendezvények és/vagy a nemzeti polgári 
vitacsoportok képviselői 2021. október 23-án és 
2022. március 25-én ismertették a rendezvényeket 
a plenáris üléssel, és platformjelentésekkel is 
hozzájárultak a konferenciához, tovább gazdagítva 
az európai szintű vitát.

Ezek a rendezvények és kezdeményezések 
elsősorban a polgárok véleményének 
meghallgatását és a polgároknak az Európai 
Unióról szóló vitákba való bevonását célozták. 
Emellett külön figyelmet kapott az inkluzivitás és 
a polgárok megszólítása, és több erőfeszítés is 
történt azon személyek bevonása érdekében, akik 
általában nem foglalkoznak az uniós kérdésekkel.

A rendezvények különféle formákat öltöttek, 
egyaránt volt példa központosított és decentralizált 
megközelítésre, ideértve az alulról építkező 
kezdeményezések támogatásának különböző 
formáit is. A tagállami tevékenységek és 
rendezvények szervezésében különböző 
intézmények és érdekelt felek vettek részt, többek 
között nemzeti, regionális és helyi hatóságok, 
civil társadalmi szervezetek, szociális partnerek, 
szövetségek és polgárok. Egyes esetekben nem 
kormányzati szervezetek, kulturális intézmények, 
szellemi műhelyek, egyetemek és kutatóintézetek 
is aktívan hozzájárultak a konferenciával 
kapcsolatos rendezvények szervezéséhez. E 
tevékenységek és rendezvények során kiemelt 
figyelmet kapott a fiatal nemzedék bevonása.
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A főbb tagállami események és  
kezdeményezések áttekintése: 

1

Belgium

A szövetségi és a regionális hatóságok több 
rendezvényt szerveztek. Számos vita zajlott 
a polgárok részvételével, például az EU-nak 
a világban elfoglalt helyéről, valamint az 
éghajlatváltozásról és a környezetvédelemről. 
„Élet a határ menti régiókban” címmel strukturált 
párbeszéd folyt a polgárokkal, valamint 
ötletverseny indult „Az egészséges életmód és az 
éghajlatváltozás hatása az életminőségre” és „A 
fiatalok előtt álló akadályok a munkaerőpiacon” 
címmel. Ezenkívül a digitalizáció és a fenntartható 
gazdaság témájában is szerveztek egy 
rendezvényt, a fiatalok és a politikusok pedig 
vitasorozatban vettek részt, amely az „Európa figyel 
rád!” címet kapta.

2 

Bulgária

Bulgáriában a tevékenységek a „Hogyan 
hallathatják a hangjukat a polgárok az Európa 
jövőjéről szóló konferencia során?” című 
nyitóünnepséggel indultak, amelyen közigazgatási 
szervek és a polgárok képviselői vettek részt. A 
rendezvények keretében polgári párbeszéd zajlott 
a demográfia és a demokrácia témájában. A nagy 
egyetemvárosok számos helyi rendezvénynek 
adtak otthont, amelyek szervezésében a Europe 
Direct központok segédkeztek.

3 

Csehország

A Cseh Köztársaság központi szinten a lakosság 
részvételével zajló beszélgetéseket és az 
érdekelt feleknek szóló tájékoztató eseményeket 
szervezett. Ezeket az eseményeket a fiatalok 
számára szóló, valamint nemzetközi közönséget 
vonzó rendezvények kísérték. Német és cseh 
polgárok részvételével nemzetközi rendezvényre 
került sor. Országszerte számos regionális vita 
zajlott, és „Dönts te Európáról” címmel regionális 
szemináriumokat tartottak középiskolás diákok 
számára.

4 

Dánia

Széles körű, inkluzív nemzeti vita zajlott, amelyben 
központi szerep jutott a civil társadalomnak 
és más nem kormányzati szereplőknek. 
Közforrásokból származó külön alap jött létre, 
amelyből szervezetek széles köre, köztük nem 
kormányzati szervezetek, a média, ifjúsági 
szervezetek, kulturális intézmények, szellemi 
műhelyek és kutatóintézetek kaptak támogatást 
a nem kormányzati szervezetek által szervezett 
vitákhoz és kezdeményezésekhez. Több mint 180 
vitára került sor, amelyek mintegy fele kifejezetten 
a fiatalokat célozta. Emellett a kormány és 
a parlament hivatalos rendezvénysorozatot 
szervezett, amelynek keretében például lakossági 
konzultációkat és panelbeszélgetéseket tartottak.

5 

Németország

A németországi rendezvények szervezésében 
részt vett a szövetségi kormány, a Bundestag, 
a szövetségi államok és a civil társadalom. A 
szövetségi kormány rendezvényein kívül a 16 
német szövetségi állam több mint 50 regionális 
eseményt szervezett, a civil társadalom pedig 
mintegy 300-at. Számos kezdeményezés 
lényegi elemét képezték a határokon átnyúló 
rendezvények, valamint a diákokkal és a fiatalokkal 
folytatott párbeszédek, amelyek során a fiatalok 
voltak az Európa jövőjének alakítását célzó 
megbeszélések főszereplői.

6 

Észtország

A kormányhivatal az Európai Bizottság észtországi 
képviseletével, a Külügyminisztériummal 
és más minisztériumokkal együttműködve, 
valamint a civil társadalom, az ifjúsági 
szervezetek és egyéb szereplők különféle 
rendezvényeket, szemináriumokat és vitákat 
szerveztek. Középiskolások panelbeszélgetésen 
vettek részt az éghajlatváltozással, az 
energiapolitikákkal és általánosságban a 
konferenciával kapcsolatos fontosabb kérdésekről. 
Egy másik panelbeszélgetés témája az „Észt 
diplomácia az éghajlat-politikai célok elérésének 
szolgálatában” volt.
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7 

Írország

Az írországi tevékenységek az inkluzivitás és a 
közösség valamennyi csoportjának, különösen a 
fiataloknak a megszólítása köré szerveződtek. Az 
Írországi Európa Mozgalom (European Movement 
Ireland, EMI) közreműködése mellett 2021 és 2022 
során regionális és ágazati konzultációs program 
zajlott. A regionális találkozók első szakaszára 
júniusban és júliusban, virtuális konzultációk 
keretében került sor, a második szakaszt pedig 
személyes jelenléttel járó lakossági fórumok 
formájában rendezték meg 2022 elején. Júliusban 
kormányzati rendezvénysorozat indult.

8 

Görögország

A nemzeti párbeszéd koordinálását a 
Külügyminisztérium vezette. A központi 
kormányzati és a helyi önkormányzati szervek 
számára javasolt volt, hogy szervezzenek 
panelbeszélgetéseket és egyéb eseményeket. 
Ennek megfelelően tartottak rendezvényeket 
például az euromediterrán együttműködéssel, a 
Nyugat-Balkánnal, a demográfiai kihívásokkal, 
a migrációval és a demokráciával kapcsolatos 
kérdésekről, bevonva a polgárokat és a különféle 
érdekelt feleket.

9 

Spanyolország

Spanyolországban a konferencia keretében 
hat nemzeti szintű eseményt (például a 
spanyol polgárokkal Európa jövőjéről folytatott 
konzultációt) és mintegy 20 regionális szintű 
rendezvényt szerveztek. Emellett sor került 
egy portugál és spanyol polgárokat összefogó 
rendezvényre is, ahol az érintett térségek jövője 
és az EU szempontjából fontos kiemelt témákat 
vitattak meg. A hatóságok által regionális és helyi 
szinten szervezett rendezvények számos témát 
felöleltek, köztük például a határokon átnyúló 
együttműködést, a demográfiai változások hatását, 
a fenntartható közlekedést és mobilitást, az 
éghajlatváltozást, a migrációt, valamint a legkülső 
régiók jövőjét.

10 

Franciaország

A francia kormány 2021. május és július között 
nagyszabású online konzultációt tartott a 
fiatalok körében. 50 000 francia fiatal mondta 
el véleményét, akik Európa jövőjét illetően 
16 fő elképzelést támogattak. E konzultáció 
fő eredményeiről zárójelentés készült, amely 
a francia polgári vitacsoport munkájának 
eredményeit is tartalmazza, és ez képezi 
Franciaország hozzájárulását a konferenciához. 
A francia kormány emellett bátorított minden 
erre érdeklődést mutató francia szereplőt – így 
például egyesületeket, helyi hatóságokat, választott 
képviselőket és a civil társadalom képviselőit –, 
hogy szervezzenek rendezvényeket.

11 

Horvátország

A tevékenységek koordinálása érdekében létrejött 
egy munkacsoport, amely összegyűjtötte a nemzeti 
tevékenységek lebonyolítására vonatkozó ötleteket 
és terveket. A különböző minisztériumok, központi 
állami hivatalok, regionális fejlesztési ügynökségek, 
egyetemek, nem kormányzati szervezetek és 
intézetek által szervezett események konferenciák, 
polgári párbeszédek és a polgárokkal folytatott 
viták, nyilvános viták és oktatási műhelytalálkozók 
formáját öltötték, és kiemelt hangsúlyt helyeztek 
a fiatalokra. A megvitatott témák között szerepelt 
a migráció, a demográfia, a klímasemlegesség 
és a körforgásos gazdaság. Több esemény más 
tagállamok és nem uniós szomszédos országok 
részvételével zajlott.

12 

Olaszország

A lehető legtöbb polgár bevonása érdekében a 
helyi hatóságok aktív támogatásával számos 
eseményre került sor, kiemelt hangsúlyt helyezve 
a fiatalokra. A konferenciával kapcsolatos lehető 
legszélesebb körű tájékoztatás érdekében 
médiakampány indult. A tevékenységek 
közül példaként említhető a nyugat-balkáni 
fiatalokat is bevonó EU–Balkán ifjúsági fórum, 
a mediterrán párbeszéd ifjúsági fóruma, amely 
a déli szomszédságban élő fiatalokat célozta, 
valamint a középiskolások, illetve az egyetemi 
hallgatók számára rendezett két, „Európa sorsa a te 
kezedben van!” című verseny.
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13 

Ciprus

Különféle érdekelt felek részvételével számos 
rendezvényre került sor, amelyek során kiemelt 
figyelem jutott a fiataloknak. A nyitórendezvény 
keretében párbeszéd zajlott a fiatalokkal az 
Európával és Ciprus EU-ban elfoglalt helyével 
kapcsolatos elvárásaikról, aggályaikról és 
jövőképükről. Ezenkívül nyílt párbeszéd indult 
a fiatalok Európáról szóló vitában betöltött 
szerepéről, valamint azokról a problémákról, 
amelyekkel nemzeti és európai szinten 
szembesülnek. Egy további rendezvény témája az 
európai biztonság és védelem jövője volt.

14 

Lettország

Számos különféle rendezvényre került sor, például 
„A jövő a te kezedben van” címmel országos 
online megbeszélések indultak a diákokkal 
gazdasági, társadalmi és biztonsági kérdésekről. 
A konferencia témáit érintő jövőbeli uniós 
prioritásokkal kapcsolatos lakossági nézőpontok 
felmérése érdekében országos közvélemény-
kutatás és fókuszcsoporti megbeszélések 
zajlottak. Az 55 év feletti korosztály képviselői, 
valamint középiskolások személyes részvétellel 
tartott regionális megbeszéléseken vettek részt, 
amelyek az előbbiek esetében a konferenciával 
kapcsolatos tájékoztatást szolgálták.

15 

Litvánia

A nemzeti rendezvények szervezése főként 
decentralizált módon történt, Litvánia régióit 
és az ifjúságot állítva a középpontba (például a 
balti államok ifjúsági vitája révén). Az országban 
tartottak regionális polgári párbeszédsorozatokat 
(a demokrácia, a digitalizáció, az éghajlatváltozás 
stb. témájában), nemzetközi párbeszédsorozatokat 
(például Franciaország, Írország, illetve 
Olaszország bevonásával) és a civil társadalom 
által kezdeményezett rendezvényeket. Az 
iskolák számára javasolt volt, hogy tartsanak 
megbeszéléseket Európa jövőjéről.

16 

Luxemburg

Nyílt, inkluzív és átlátható megközelítést 
alkalmazva számos nemzeti szintű rendezvényt 
tartottak. A Parlament például számos új 
formátumú rendezvényt, többek között 
„bisztróbeszélgetéseket” szervezett. A digitális 
iránytű és az uniós iparstratégia témájában 
diákoknak és fiatal vállalkozóknak szóló 
ötletverseny indult. Német, francia és luxemburgi 
középiskolások három nemzetre kiterjedő 
véleménycserében vettek részt.

17 

Magyarország

Számos különböző (több mint 800) társadalmi 
eseményt szerveztek. Az intézményi rendezvények 
magukban foglaltak olyan magas szintű 
nemzetközi konferenciákat (például a bővítés és 
az uniós digitális stratégia témájában), amelyek 
szervezésében több minisztérium közreműködött, 
valamint diákok és ifjúsági szervezetek 
részvételével tartott kerekasztal-megbeszéléseket 
(például az európai integrációról). Több szervezet 
vitafórumokat tartott a következő témákban: az 
uniós intézmények; erősebb gazdaság, társadalmi 
igazságosság és foglalkoztatás, digitális átállás, 
oktatás, kultúra, ifjúság és sport; értékek és jogok, 
jogállamiság és biztonság; nem kormányzati 
szervezetek; migráció; valamint demográfiai 
helyzet, család, egészségügy, éghajlatváltozás és 
környezetvédelem.

18 

Málta

A nyitórendezvényt követően nemzeti koordinációs 
bizottság alakult a kezdeményezés különféle 
kommunikációs csatornákon való népszerűsítése, 
valamint a vita nemzeti és helyi rendezvényeken 
keresztül történő irányítása céljával. Személyes 
találkozók útján és hibrid formában is rendeztek 
tematikus nyilvános párbeszédeket (például az 
egészségügyről, az európai értékekről, valamint 
a munka jövőjéről a méltányos társadalom 
összefüggésében), sajtókonferenciákat, az ágazati 
érdekelt felekkel való konzultációkat, továbbá 
gyermekek és diákok részvételével tartott interaktív 
beszélgetéseket.
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19 

Hollandia

Hollandia a nemzeti polgári vitacsoportját az 
„Európai kilátások” (Kijk op Europa) elnevezésű 
párbeszéd köré szervezte, amely online és 
személyes tevékenységeket is magában foglalt. 
A konzultáció két szakaszból állt: az első szakasz 
a polgárok azzal kapcsolatos elképzeléseinek 
és véleményeinek az összegyűjtését foglalta 
magában, hogy „mit” várnak el és mik az igényeik, 
a második szakasz pedig a válaszok alapjául 
szolgáló vélemények („miért” és „hogyan”) 
csoportos párbeszédeken keresztüli megértésére 
összpontosított.

20 

Ausztria

Szövetségi, regionális és helyi szinten is tartottak 
vitákat több különböző formában. Az úgynevezett 
„jövőlaborok” és „jövőbeszélgetések” magas szintű 
szakértőkkel való mélyreható eszmecserét tettek 
lehetővé különféle témákban, amelyek keretében a 
résztvevők holisztikus megoldásokat térképeztek 
fel a jövő tekintetében. Emellett több eseményt 
szerveztek az úgynevezett „osztrák helyi Európa-
tanácsosok” szervezésében és részére. Több más 
rendezvény közvetlenül a fiatalokat és a tanulókat 
célozta.

21 

Lengyelország

A rendezvények szervezését többnyire 
decentralizált megközelítés jellemezte. Regionális 
szinten a nemzetközi vitákkal foglalkozó regionális 
központok mind a 16 lengyel régióban szerveztek 
jelenléti és virtuális formátumú nyilvános 
rendezvényeket. A tárgyalt kérdések a konferencia 
tematikus területeire terjedtek ki, például: 
szolidaritás válság idején, mezőgazdaság és új 
technológiák. Mindemellett nemzeti szintű vitára 
is sor került az éghajlatváltozás, a digitalizáció, 
a belső piac, az egészségügy, az EU világban 
elfoglalt helye és a migráció kérdéséről.

22 

Portugália

A Lisszabonban tartott első polgári rendezvényt 
követően – amely elindította a polgároknak 
a konferencián való részvételét – számos 

rendezvényt szerveztek többek között a helyi 
önkormányzatokkal, egyetemekkel, iskolákkal, 
szociális partnerekkel, ifjúsági szervezetekkel és 
helyi civil társadalmi szervezetekkel partnerségben. 
Sor került például egy Spanyolországgal közös 
transznacionális rendezvényre, ahol a két ország 
régióinak jövője és az EU szempontjából fontos 
kiemelt témákat vitattak meg. Mindemellett 
nemzeti szintű, decentralizált rendezvényeket is 
szerveztek olyan különböző kérdésekről, mint a 
migráció és a nemzetközi partnerségek, az európai 
demokrácia jövője, valamint a digitális átalakulás.

23 

Románia

A rendezvények házigazdája, illetve társszervezője 
elsősorban a kormányzat és egyes intézmények 
voltak, a civil társadalmi és ifjúsági szervezetek 
aktív részvételével. A viták számos témát 
felöleltek, köztük a digitalizációt, az oktatást, 
az egészségügyet, a környezetvédelmet, 
a fenntartható fejlődést, a gazdaságot, a 
mezőgazdaságot és az EU stratégiai partnerségeit. 
A rendezvényekre a fővárosban és helyi szinten 
került sor, és azokon valamennyi korcsoport 
képviseltette magát.

24 

Szlovénia

Az átfogó elképzelés olyan széles körű vita 
ösztönzése volt, amelyben a civil társadalom 
központi szerepet játszik, és amelyben a fiatalok 
különösen aktívak. A kormány nyitórendezvényt 
szervezett, majd több kezdeményezést indított, 
például az elsősorban Európa jövőjével foglalkozó 
Bledi Stratégiai Fórumot, ahol kiemelt hangsúlyt 
kapott az uniós bővítés és a Nyugat-Balkán. Más 
rendezvények olyan témák köré szerveződtek, 
mint a monetáris politika, a klímasemlegesség, 
az ifjúság, valamint az EU szerepe a többpólusú 
nemzetközi környezetben.

25 

Szlovákia

A rendezvények két fő pillér köré szerveződtek. Az 
első a nagyközönségre irányuló „WeAreEU” projekt 
volt, amely a diákokkal folytatott megbeszéléseket, 
valamint nyilvános konzultációkat foglalt magában, 
és amelyet a „WeAreEU Road Show” keretében 
regionális eseménysorozat egészített ki. A második 
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pillért az EU-ról szóló nemzeti kongresszus alkotta, 
amely a szakértői és elemzői hozzájárulásokra 
összpontosított olyan témákat illetően, mint az 
egységes piac, a dezinformáció és a populizmus, 
valamint a digitális és zöld átállás.

26 

Finnország

A kormány különböző témákkal, például a 
fenntartható növekedéssel, az oktatással 
és a jogállamisággal foglalkozó regionális 
konzultációsorozatot szervezet, amelynek 
keretében megrendezésre került „az EU 
legészakibb konferenciaeseménye” is. A vitához 
való hozzájárulás céljából közvélemény-kutatást 
is végeztek. A rendezvények szervezése során 
a kormány együttműködött a városokkal, a 
helyi önkormányzatokkal, egyetemekkel, nem 
kormányzati szervezetekkel és a finn ifjúsági 
szervezettel, továbbá a finn parlamenttel, valamint 
az Európai Parlament és az Európai Bizottság 
finnországi tájékoztatási irodáival.

27 

Svédország

A rendezvények szervezésekor többnyire 
decentralizált megközelítést alkalmaztak, így azt 
a kormányhivatal, a nemzeti parlament, a politikai 
pártok, a szociális partnerek, a helyi és regionális 
képviselők, a civil társadalmi szervezetek, valamint 
az egyéb érdekelt társadalmi szereplők közös 
feladatként hajtották végre. Svédország Európa-
ügyi minisztere például több iskola diákjaival 
beszélgetett Európa jövőjéről, és lakossági 
gyűléseken is részt vett, hogy megvitassa a 
polgárokkal Európa és a demokrácia jövőjének 
kérdését. Emellett a digitális médiát is igénybe 
vették, hogy például interaktív beszélgetéseken 
keresztül ösztönözzék a polgárok részvételét a 
párbeszédben.

A fenti ismertetők nem kimerítőek. A nemzeti 
rendezvényekről bővebb tájékoztatás olvasható a 
többnyelvű digitális platform vonatkozó részén.
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2. Európai Ifjúsági Rendezvény  
Az Európai Ifjúsági Rendezvényre (EYE2021) 
2021. október 8–9-én került sor 10 000 fiatal 
részvételével online és az Európai Parlament 
strasbourgi épületében. A fiatalok megosztották az 
Európa jövőjével és annak alakításával kapcsolatos 
elképzeléseiket. Az Európai Ifjúsági Rendezvény 
egyedülálló alkalmat teremtett a 16–30 évesek 
számára arra, hogy személyesen, illetve online 
kapcsolatba lépjenek egymással, inspirálják 
egymást, és az európai demokrácia szívében 
megosszák gondolataikat különböző szakértőkkel, 
aktivistákkal, influenszerekkel és döntéshozókkal.

2021 májusa óta – páneurópai ifjúsági 
szervezetekkel együttműködve – több mint 2000 
javaslatot gyűjtöttek össze online az Európai Unió 
fiatal polgáraitól. Emellett több, az Európa jövőjéről 
szóló konferenciával foglalkozó ülést is szerveztek, 
mind a rendezvényt megelőzően online, mind 
pedig a strasbourgi Európai Ifjúsági Rendezvény 
alatt. A rendezvényt követően a résztvevők 20 
legkiemelkedőbb ötletét – konferenciatémánként 
kettőt – összegyűjtötték az Európa jövőjéről szóló 
konferencia ifjúsági ötletekről szóló jelentésében, 
amelyet 23 nyelven tettek közzé.

V A rendezvényekkel kapcsolatos összes tudnivaló megtalálható a többnyelvű digitális platformon.

Az ifjúsági ötletjelentést október 23-án mutatták be 
a konferencia plenáris ülése előtt az európai polgári 
vitacsoportok fiatal résztvevői, akik az EYE2021-en 
is részt vettek. Az összegyűjtött ötletek elérhetők a 
search.youthideas.eu oldalon.

3. Egyéb események
A fenti rendezvényeken túl számos más intézmény 
és érdekelt fél szervezett olyan eseményeket, 
ahol az uniós polgárok közösen tanácskozhattak 
Európa jövőjérőlV.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
(EGSZB) az Európa jövőjéről szóló konferencia 
egésze során elkötelezetten folytatta a 
konferenciával kapcsolatos figyelemfelhívást, 
valamint segítséget nyújtott a tagállami 
civil társadalmi szervezetekből álló kiterjedt 
hálózata tagjainak a nemzeti konzultációk 
megszervezéséhez. Összesen 75 esemény 
megvalósítását támogatta, 33-at nemzeti, 42-t pedig 
központi szinten. Az események 60%-áról jelentést 
tettek közzé a konferencia platformján, és csak ez 
a 45 esemény több mint 7300 résztvevőt vonzott. 
Az EGSZB 2021 júniusában „Az európai projekt 
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ismét a polgárok kezében” című nagyszabású 
konferenciával indította el tevékenységeit, majd 
2021 novemberében Lisszabonban „Connecting 
EU” címmel szemináriumot, 2022 februárjában 
Brüsszelben pedig „Alakítsuk együtt Európát!” 
címmel magas szintű eseményt szervezett. Az 
EGSZB emellett előmozdította az online platform 
használatát is, ahová 60 új ötletet töltött fel, 
továbbá átfogó kommunikációs kampányt indított 
a közösségi médiában, amelynek köszönhetően 
csak a Twitteren potenciálisan 32 millió emberhez 
tudott elérni. A kampány keretében angol 
és helyi nyelveken is népszerűsített nemzeti 
rendezvényeket, és minden plenáris ülés, valamint 
a konferenciához kapcsolódó egyéb ülések előtt és 
után is megszólította a közönséget.

A Régiók Európai Bizottsága (RB) szakbizottsági 
és plenáris szintű tematikus vitákat, valamint 140 
helyi, határokon átnyúló és régióközi rendezvényt 
szervezett 10 000 polgár és 200 helyi politikus 
részvételével. Ezenkívül 2021 októberében 
közzétette az első olyan felmérést, amelyben a 27 
uniós tagállam 1,2 millió helyi politikusát kérdezték 
az Európa jövőjével kapcsolatos elképzeléseikről. 
A Régiók Bizottsága továbbá 44 ötletet javasolt 
a többnyelvű digitális platformon keresztül. 2022 
elején az európai demokráciával foglalkozó 
független magas szintű munkacsoport javaslatokat 
fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy miként 
lehetne javítani a demokráciát az EU-ban. A 
Régiók Bizottsága a konferencia zárójelentésére 
vonatkozó javaslatokat tartalmazó állásfoglalást 
fogadott el, valamint 2022 márciusában a Régiók 
és Városok Európai Csúcstalálkozóján egymillió 
helyi és regionális uniós politikus nevében 
jóváhagyott egy 12 pontból álló nyilatkozatot. A 
„Citizens, local politicians and the future of Europe” 
(Polgárok, helyi politikusok és Európa jövője) című 
(2022. márciusi) jelentés összefoglalja a Régiók 
Bizottságának a konferenciával kapcsolatos 
valamennyi tevékenységét.

Az EU szociális partnerségét alkotó három 
munkáltatói szervezet, a BusinessEurope, 
az SGI Europe és az SMEunited egyaránt 
közzétette prioritásait és hozzájárulásait a 
digitális platformon, valamint ismertette azokat 
a megfelelő munkacsoportokban és a plenáris 
üléseken. Emellett mindhárman népszerűsítették 
a konferenciát szervezetükön belül és a külső 
érdekelt felek körében is, továbbá rendezvényeket 
szerveztek és különböző fórumokon keresztül 
párbeszédet folytattak az érdekelt felekkel. Az 
Európai Szakszervezetek Szövetsége (ESZSZ) 
aktívan hozzájárult a konferenciához, és egyaránt 
részt vett a plenáris és a munkacsoporti 

üléseken. Az ESZSZ egy méltányosabb európai 
jövőt támogató szakszervezeti javaslatokat 
fogalmazott meg, és ezeket feltüntette az online 
platformon (a leginkább támogatott javaslatok 
között szerepeltek). Az ESZSZ és kapcsolt 
szervezetei rendezvényeket és kommunikációs 
tevékenységeket szerveztek, ahol ismertették és 
megvitatták a szakszervezeti javaslatokat.

A civil társadalmi komponens – amelynek tagjai az 
Európa jövőjéről szóló konferencia civil társadalmi 
konventje és az Európa Mozgalom – Európa-
szerte számos rendezvényt tartott, és plenáris 
szinten is aktívan közreműködött. Alulról építkező 
megközelítés keretében több száz civil társadalmi 
szervezetet vont be a tematikus csoportokban 
végzett munkába, amelynek során közös és átfogó 
javaslatokat dolgoztak ki a konferencia tárgyát 
képező számos különböző szakpolitikai területre 
vonatkozóan. Ezeket az ötleteket a platform, a 
munkacsoportok és a plenáris ülések, valamint 
a vezető testülettel, a társelnökökkel és a közös 
titkársággal való közvetlen kapcsolattartás révén 
felhasználták a konferencia során.

Az Európai Bizottság tagállami képviseletei, 
a Europe Direct központok, az európai 
dokumentációs központok, valamint az Európai 
Parlament kapcsolattartó irodái rendkívül aktívan 
kommunikáltak és tájékoztatták a polgárokat az 
Európa jövőjéről szóló konferenciáról. Az Európai 
Bizottság képviseletei 1400 olyan tevékenységről 
számoltak be, amelyek Európa-szerte 
hozzájárultak a konferencia népszerűsítéséhez és 
megvalósításához. A képviseletek szervezőként 
vagy aktív résztvevőként több mint 850 
rendezvényben működtek közre, amelyeknek 
mintegy 65%-a kifejezetten a fiatalokat és a nőket 
célozta, hogy ösztönözze a konferencián való 
szélesebb körű részvételüket. Az Európai Parlament 
kapcsolattartó irodái összesen több mint 1300 
promóciós tevékenységet szerveztek, valamennyi 
tagállamra kiterjedően. Annak érdekében, hogy a 
konferencia minél többekhez eljuthasson, az egyes 
kiemelt témákról európai parlamenti képviselők, 
polgárok, érdekelt szervezetek, nemzeti hatóságok, 
valamint regionális és helyi médiaorgánumok 
részvételével tematikus műhelytalálkozókra 
került sor. A Europe Direct központok több mint 
1000, a konferenciával foglalkozó tematikus 
rendezvényről és több mint 600 promóciós 
tevékenységről számoltak be, amelyek rendkívül 
sokszínű célközönséget vonzottak, és amelyekben 
számos különböző ifjúsági szervezet vett részt. Az 
európai dokumentációs központok a beszámolók 
szerint több mint 120 intézkedés keretében 
népszerűsítették a konferenciát.
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III.
A konferencia 
plenáris ülése
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(A) A plenáris ülés szerepe és eljárásai 

VI   Konszenzust kellett kialakítani egyenrangú felekként legalább az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság képviselői, 
valamint a nemzeti parlamentek képviselői között. Amennyiben a nemzeti rendezvényekben érintett polgárok képviselői és/vagy az 
európai vagy nemzeti polgári vitacsoportok képviselői egyértelműen eltérő álláspontra helyezkedtek, előírás volt, hogy arra ebben a 
jelentésben ki kell térni.

VII  A plenáris ülésre az Európai Bizottság más tagjai is meghívást kaptak, különösen ha a megbeszélés a portfóliójuk szempontjából 
releváns kérdéseket érintett.

VIII Tagállamonként egy.

A konferencia plenáris ülése azzal a céllal 
jött létre, hogy a nemzeti és európai polgári 
vitacsoportok témák szerint csoportosított 
ajánlásait előre meghatározott kimenetel 
nélkül és úgy tudják megvitatni, hogy a vita 
hatóköre nem korlátozódik előre meghatározott 
szakpolitikai területekre. Adott esetben a 
többnyelvű platformról gyűjtött hozzájárulásokat 
is megvitattak. A plenáris ülés összetétele 
egyedülálló volt, mivel most először egyaránt 
részt vettek benne az európai és a nemzeti 
polgári vitacsoportokat, illetve rendezvényeket 
képviselő polgárok, uniós intézmények és 
tanácsadó szervek képviselői, nemzeti, regionális 
és helyi választott képviselők, továbbá a civil 
társadalom és a szociális partnerek képviselői. 
Miután a polgárok előterjesztették és megvitatták 
ajánlásaikat, a plenáris ülésnek be kellett 
nyújtania konszenzusos alaponVI megfogalmazott 
javaslatait a vezető testületnek. A konferencia 
plenáris formációja 2021 júniusa és 2022 áprilisa 
között hét alkalommal ülésezett.

A konferencia plenáris ülésének tagságát 
egyenrangú felekként az Európai Parlament 108 
képviselője, a Tanács 54 képviselője és az Európai 
Bizottság 3 képviselőjeVII, valamint a nemzeti 
parlamentek összesen 108 képviselője, emellett 
pedig polgárok alkották. Részt vett továbbá az 
európai polgári vitacsoportok 80 képviselője, 

amely képviselők legalább egyharmada 25 
évesnél fiatalabb volt, továbbá az Európai 
Ifjúsági Fórum elnöke, a nemzeti rendezvények 
és/vagy a nemzeti polgári vitacsoportok pedig 
27 fővelVIII képviseltették magukat. A Régiók 
Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság 
18–18 képviselővel, a regionális, illetve a helyi 
önkormányzatok 6–6 választott képviselővel, 
a szociális partnerek 12 képviselővel, a civil 
társadalom pedig 8 képviselővel vett részt. Az EU 
nemzetközi szerepéről szóló vitákra meghívást 
kapott az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselője. Emellett meghívást kaptak a 
legfontosabb érdekelt felek, például a nyugat-
balkáni partnerek, Ukrajna, egyházak, vallási 
szervezetek, illetve közösségek, valamint 
világnézeti szervezetek képviselői is.

A konferencia plenáris ülésein az elnöki 
feladatokat a konferencia társelnökei együttesen 
látták el. A plenáris ülésekre az Európai Parlament 
strasbourgi épületében került sor. Az adott 
időpontban alkalmazandó egészségvédelmi és 
biztonsági előírások miatt a konferencia első öt 
plenáris ülését hibrid formában, a két utolsó ülést 
pedig személyes jelenléttel rendezték meg. A 
konferencia plenáris üléseit élőben közvetítették, 
és az ülések valamennyi dokumentumát 
közzétették a többnyelvű digitális platformon.
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(B) Munkacsoportok

A konferencia eljárási szabályzatával 
összhangban a társelnökök azt javasolták 
a konferencia plenáris ülésének, hogy – az 
együttes nyilatkozat keretein belül – a többnyelvű 
digitális platformon szereplő témák alapján 
kilenc tematikus munkacsoportot hozzanak 
létre, amelyek hozzájárulnak majd a konferencia 
plenáris ülése vitáinak és javaslatainak 
előkészítéséhez. 2021 októberében a 
társelnökök megállapodtak a munkacsoportokra 
vonatkozó feladatmeghatározásról. Az egyes 
munkacsoportok az alábbi témakörökért 
feleltek: Éghajlatváltozás és környezetvédelem; 
Egészségügy; Erősebb gazdaság, társadalmi 
igazságosság és foglalkoztatás; Az EU a világban; 
Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság; Digitális 
átállás; Európai demokrácia; Migráció; valamint 
Oktatás, kultúra, ifjúság és sport.

A munkacsoportok megvitatták a releváns 
nemzeti és európai polgári vitacsoportok 
ajánlásait, valamint a konferencia keretében 
a többnyelvű digitális platformon a kilenc 
témakörhöz kapcsolódóan gyűjtött 
hozzájárulásokat, majd ez alapján továbbították 
javaslataikat a konferencia plenáris ülésének. 
A plenáris ülés tagjai a következőképpen 
oszlottak meg a 9 munkacsoport között: 
munkacsoportonként 12 tag az Európai Parlament 
és a nemzeti parlamentek, illetve 6 tag a Tanács 
részéről, 3 tag a nemzeti polgári vitacsoportok 
vagy rendezvények képviselői közül, 2-2 tag a 
Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális 
Bizottság részéről, 1 vagy 2 tag a szociális 
partnerek részéről, 1 tag a civil társadalom 
képviseletében, továbbá 1 tag a helyi és regionális 

önkormányzatok választott képviselői közül, 
valamint az európai polgári vitacsoportok 
képviselői. Az európai polgári vitacsoportok 
képviselői a vitacsoportjukhoz kapcsolódó 
munkacsoportban vettek részt. Emellett külön 
rendelkezés született arról, hogy a biztosi testület 
tagjai részt vehetnek a portfóliójuk szerinti 
feladataiknak megfelelő munkacsoportokban.

A munkacsoportok élénk vitákat folytattak, és 
az elnök és a szóvivő felügyelete mellett készült 
javaslattervezeteken dolgoztak. Az elnököt és a 
szóvivőt az európai polgári vitacsoportoknak a 
munkacsoportban közreműködő képviselői közül 
választották ki, és a munkacsoportbeli munkát a 
közös titkárság segítette. A munkacsoportoknak a 
konferencia eljárási szabályzatának 17. cikkében 
meghatározottak szerint konszenzusos alapon 
kellett eljárniuk. Ezt követően az elnök és a 
szóvivő ismertette a munkacsoportban elért 
eredményeket a plenáris ülésen. A munkacsoport 
elnökének munkáját a közös titkárság segítette. A 
konferencia közös titkársága az elnök irányítása 
mellett és a munkacsoport tagjaival konzultálva 
elkészítette az egyes munkacsoportok üléseinek 
összefoglaló jegyzőkönyvét.

A munkacsoportok 2021 októbere és 2022. 
április 8. között a konferencia plenáris üléseinek 
alkalmával, 2021 decemberében pedig online 
formában is üléseztek. Egyes munkacsoportok 
további üléseket is tartottak. A munkacsoporti 
üléseket 2022. január 20-tól élőben közvetítették. 
Az ülések összefoglaló jegyzőkönyveit megfelelő 
módon elérhetővé tették a többnyelvű digitális 
platform plenáris üléseknek szentelt részén.
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(C) Időrendi összefoglaló

IX   A június 19-i alakuló plenáris ülést megelőzően 2021. június 17-én, Lisszabonban sor került az első európai polgári rendezvényre, 
amelyet hibrid formában tartottak. A rendezvény célja az volt, hogy elindítsa a polgárok részvételét a konferencián.

A KONFERENCIA ALAKULÓ ÜLÉSE, 2021. 
JÚNIUS 19.

A konferencia alakuló plenáris ülésére 
2021. június 19-én került sor hibrid formábanIX. 
A plenáris ülés tagjai itt meghallgathattak 
egy előadást, majd általános megbeszélést 
folytathattak a konferencia céljáról és a várt 
eredményekről. A társelnökök hangsúlyozták, 
hogy a deliberatív demokrácia gyakorlatának 
uniós szinten való ilyen alkalmazása példa 
nélküli, és hogy az megerősíti a képviseleti 
demokráciát azáltal, hogy a polgárokat az Európai 
Unió politikai döntéshozatalának középpontjába 
helyezi. A társelnökök felvázolták továbbá, hogy 
a konferencia három pillére – a többnyelvű 
digitális platform, az európai és nemzeti polgári 
vitacsoportok és a plenáris ülés – hogyan fog 
működni.

Emellett a plenáris ülés tagjait tájékoztatták arról, 
hogy kilenc tematikus munkacsoportot terveznek 
létrehozni, és bemutatták nekik a konferencia 
naptárát. Az ezt követő vitában, melynek során 
több mint 150 résztvevő szólalt fel, számos 
különböző témával foglalkoztak. Mivel az európai 
polgári vitacsoportok résztvevőinek kiválasztása 
ekkor még nem zárult le, a polgári komponens 
keretében az Európai Ifjúsági Fórum elnöke, 
valamint a nemzeti rendezvények és/vagy nemzeti 
polgári vitacsoportok 27 képviselője vett részt.

A KONFERENCIA MÁSODIK PLENÁRIS ÜLÉSE, 
2021. OKTÓBER 22–23.

A konferencia második plenáris ülésére 
2021. október 22–23-án került sor hibrid 
formában; az európai polgári vitacsoportok 
képviselői első alkalommal vettek részt az 
ülésen. A plenáris ülés tagjai meghallgathattak 
egy előadást a négy európai polgári vitacsoport 
aktuális állásáról, majd megbeszélést 
folytathattak, a nemzeti rendezvények és 
vitacsoportok képviselői pedig bemutathatták 
a nemzeti szinten szervezett eseményeket. 
Emellett a plenáris ülés résztvevői tájékoztatást 
kaptak az Európai Ifjúsági Rendezvényről szóló 
jelentésről, amely áttekintést nyújtott az említett 

rendezvényen részt vevő fiatal polgárok által 
kiválasztott 20 konkrét ötletről. Az ezt követő 
megbeszélés során hangsúlyozták a többnyelvű 
digitális platform innovatív jellegét, amely 
vitafórumként szolgált, és lehetővé tette a 
polgárok számára, hogy az EU összes hivatalos 
nyelvén hallassák a hangjukat. A megbeszéléshez 
a platformról szóló második időközi jelentés 
szolgált alapul. Kulcsfontosságú érdekelt félként 
a nyugat-balkáni partnerek is meghívást kaptak a 
plenáris ülésen való részvételre.

A KONFERENCIA HARMADIK PLENÁRIS 
ÜLÉSE, 2022. JANUÁR 21–22.

A konferencia 2022. január 21–22-én 
megrendezett harmadik plenáris ülése volt az 
első, ahol hivatalosan ismertették az európai 
polgári vitacsoportoktól és a kapcsolódó 
nemzeti polgári vitacsoportoktól származó 
ajánlásokat, mivel ezt volt az első plenáris 
ülés azt követően, hogy több európai polgári 
vitacsoport – konkrétan a 2. (Európai demokrácia 
/ Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság) és a 
3. európai polgári vitacsoport (Éghajlatváltozás 
és környezetvédelem / Egészségügy) – 
véglegesítette az ajánlásait. A plenáris ülésre 
hibrid formában került sor, és azon a konferencia 
plenáris ülésének több mint 400 tagja vett részt 
személyesen vagy online.

Az ülést erősen meghatározta az Európai 
Parlament elnökének, David Maria Sassolinak a 
nem sokkal korábban bekövetkezett halála is. A 
társelnökök az ülés megnyitását követően lerótták 
tiszteletüket a volt elnök emléke előtt.

A plenáris ülés vitái témák szerint szerveződtek, 
mégpedig a 2., illetve a 3. polgári vitacsoport által 
tárgyalt témakörökre kiterjedően.

A megbeszélések innovatív interaktív formában 
zajlottak, amelynek során külön idő jutott a 
polgárok visszajelzéseire és egy egyedi „kék 
kártyás” kérdésfeltevési rendszert is alkalmaztak. 
Ez a két újítás a polgárok ajánlásaival kapcsolatos 
spontán és élénk eszmecseréket tett lehetővé.
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A KONFERENCIA NEGYEDIK PLENÁRIS ÜLÉSE, 
2022. MÁRCIUS 11–12.

A konferencia negyedik plenáris ülése szintén az 
európai polgári vitacsoportoktól és a kapcsolódó 
nemzeti polgári vitacsoportoktól származó 
ajánlások hivatalos bemutatására szolgált. Erre 
a plenáris ülésre azt követően került sor, hogy 
a fennmaradó két európai polgári vitacsoport 
— azaz az 1. (Erősebb gazdaság, társadalmi 
igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, 
ifjúság és sport / Digitális átállás) és a 4. európai 
polgári vitacsoport (Az EU a világban / Migráció) – 
is véglegesítette az ajánlásait.

A januári plenáris üléshez hasonlóan ez az ülés is 
témák szerint szerveződött, és a vita ezúttal az 1., 
illetve a 4. európai polgári vitacsoport témaköreire 
terjedt ki. A polgárok ajánlásairól folytatott 
vita ismét élénk, mélyreható eszmecseréket 
eredményezett, amihez az innovatív interaktív 
formátum is hozzájárult.

A KONFERENCIA ÖTÖDIK PLENÁRIS ÜLÉSE, 
2022. MÁRCIUS 25–26.

Az ötödik plenáris üléssel a konferencia újabb 
szakaszba lépett, hiszen megkezdődött a 
polgárok ajánlásain alapuló plenáris javaslatok 
kidolgozásának folyamata. A plenáris ülés tagjai 
ezért a munkacsoportok szűkebb, tematikus 
keretein belüli előkészületeket követően most 
először a konferencia következő kilenc témájának 
mindegyikéről vitát folytattak: erősebb gazdaság, 
társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
/ oktatás, kultúra, ifjúság és sport / digitális 
átállás / európai demokrácia / értékek és jogok, 
jogállamiság, biztonság / éghajlatváltozás 
és környezetvédelem / egészségügy / az 
EU a világban / migráció. Az ötödik plenáris 
ülésen lehetőség nyílt arra is, hogy a 27 uniós 
tagállamban szervezett nemzeti rendezvények 
képviselői ismertessék tevékenységeik 
eredményét.

A KONFERENCIA HATODIK PLENÁRIS ÜLÉSE, 
2022. ÁPRILIS 8–9.

A konferencia hatodik plenáris ülésén 
véglegesítették a plenáris javaslatok tervezetét. 
A tematikus munkacsoportok utolsó üléseit 
követően kilenc témaközpontú vita keretében a 
plenáris ülés összes résztvevője megosztotta 
végleges véleményét és észrevételeit a több 
hónapon át készített javaslattervezetekkel 
kapcsolatban. Ez az eszmecsere arra is 
alkalmat adott, hogy a résztvevők értékeljék a 
polgárok ajánlásain alapuló plenáris javaslatok 
kidolgozásának sajátos folyamatát, valamint az 
említett ajánlások megfogalmazása óta elvégzett 
munkát. A polgárok különösen hangsúlyozták, 
hogy e tanácskozási folyamat egyedülálló emberi 
tapasztalatokkal szolgált számukra és hozzáadott 
értékkel bírt, ami összekovácsolta őket e közös 
projekt megvalósítása során. A vita eredményét 
figyelembe vették a végleges javaslattervezetek 
elkészítésekor, amelyeket a konferencia utolsó 
plenáris ülésén terjesztettek elő.

A KONFERENCIA HETEDIK PLENÁRIS ÜLÉSE, 
2022. ÁPRILIS 29–30.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia hetedik 
és egyben utolsó plenáris ülése mérföldkövet 
jelentett: 49 javaslat megfogalmazásával egy több 
hónapon át tartó intenzív tanácskozási folyamat 
zárult le.

E 49 javaslatot a konferencia plenáris ülése 
konszenzusos alapon fogalmazta meg és 
nyújtotta be a vezető testületnek. Ez a konszenzus 
az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek a 
képviselői között jött létre.

A Régiók Bizottságának és az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottságnak a képviselői, a regionális 
és helyi szinten választott képviselők, továbbá a 
szociális partnereknek és a civil társadalomnak 
a képviselői szintén elismerően nyilatkoztak a 
folyamatról, és támogatták a javaslatokat.

A polgári komponens ismertette a javaslatokra 
vonatkozó végleges véleményét (a legfontosabb 
üzeneteket lásd az alábbiakban).
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A záró plenáris ülésen (2022. április 29–30.) a polgári komponens 108 tagja megosztotta a plenáris 
javaslatokkal kapcsolatos végleges álláspontját. Közösen kidolgozott előterjesztésüket a záró vita során 
17 tag ismertette. Az alábbi szöveg a felszólalásaik legfontosabb üzeneteit foglalja össze.

**

Először is szeretnénk köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak 
a lehetőségért, hogy segíthetünk Európa jövőjének alakításában. Az Unió valamennyi szegletéből 
érkeztek európai polgárok; a különféle vitacsoportok és rendezvények keretében találkozhattunk 
egymással, politikusokkal és társadalmi szereplőkkel, és bővíthettük látókörünket. Európai identitásunk 
gazdagodott. Ennek érdekében mindannyian áldozatokat hoztunk: kiszakadtunk mindennapi 
életünkből, szabadnapokat vettünk ki a munkahelyünkön, az európai polgári vitacsoportok tagjai pedig 
kilenc hétvégét a családjuktól távol töltöttek. Ugyanakkor hihetetlen és egyedülálló élményben volt 
részünk. Egy percig sem éreztük úgy, hogy mindez időpazarlás lenne.

Átéltünk könnyebb és nehezebb pillanatokat. Kérdéseinkre nem mindig kaptunk választ. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy a javaslatok végrehajtása időbe fog telni. Mindazonáltal meg vagyunk győződve 
arról, hogy Önök – közös munkánk elismeréseként – mindent megtesznek majd annak érdekében, 
hogy mindez megvalósuljon. Ha nekünk, polgároknak sikerült felülkerekednünk a különbségeinken, a 
nyelvi akadályokon, valamint együttműködnünk és magasabb szintre lépnünk, Önöknek is sikerülni fog.

**

Mindannyian hosszú utat tettünk meg, és most, hogy a plenáris ülés keretében végzett munkánk véget 
ér, büszkeséggel tekinthetünk vissza rá. 8 horizontális téma emelkedett ki, amelyek egyértelmű és erős 
megbízást közvetítenek Európa jövője tekintetében.

Az első: a szolidaritáson, a társadalmi igazságosságon és az egyenlőségen alapuló Európai Unió. 
A polgárok nagy jelentőséget tulajdonítanak az egyenlő feltételeknek és jogoknak a demográfiai 
megfontolások figyelembevétele érdekében az olyan különböző területeken, mint például az 
egészségügy, a szociális szolgáltatások, az oktatás és az egész életen át tartó tanulás, valamint 
a vidéki és a városi lakosok esélyegyenlősége. A jövőben egyetlen európait sem érhet hátrányos 
megkülönböztetés életkora, lakóhelye, nemzetisége, neme, vallása vagy politikai preferenciái miatt, 
bármelyik tagállamban vagy régióban lakjon is. A polgárok számára tisztességes életszínvonalat, 
béreket és munkafeltételeket kell biztosítani. Az EU-nak többet kell jelentenie pusztán gazdasági 
uniónál. A tagállamoknak nagyobb fokú szolidaritást kell tanúsítaniuk egymás iránt. Egy család 
vagyunk, és válsághelyzetben ennek megfelelően kell viselkednünk.

A második: az EU-nak bátran és gyorsan kell cselekednie, hogy vezető szerepre tegyen szert a 
környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén, mégpedig azáltal, hogy felgyorsítja 
a zöld energiára való átállást, javítja vasúthálózatát, valamint ösztönzi a fenntartható közlekedést 
és a valóban körforgásos gazdaságot. Nincs vesztegetni való időnk. Az EU-nak a változás élére kell 
állnia számos szakpolitikai területen, így például a mezőgazdaság, a biológiai sokféleség, a gazdaság, 
az energia, a közlekedés, az oktatás, az egészségügy, a digitális átállás és a klímadiplomácia 
terén. Rendelkezünk az ehhez szükséges kutatási kapacitásokkal, gazdasági erővel és geopolitikai 
befolyással. Ha az éghajlatváltozást prioritássá emeljük, virágzó jövőre számíthatunk.

A harmadik: Európának demokratikusabb Unióra van szüksége. Az európai polgárok szeretik az EU-
t, de lássuk be: nincs mindig könnyű dolguk. Többek között a következő kérdés megválaszolásához 
kérték a segítségünket: milyen legyen az európai demokrácia a jövőben? A válaszunk pedig: mi, 
európai polgárok olyan Európát szeretnénk, ahol a döntéshozatal átlátható módon és gyorsan, az 
egyhangúság elvét felülvizsgálva, valamint a polgárokat rendszeresen és érdemben bevonva zajlik.

A negyedik: az EU-nak nagyobb fokú harmonizációra van szüksége bizonyos területeken, és 
szorosabbra kell fűznie az Uniót. Az egyik keleti szomszédunkat háború sújtja, ezért minden 
eddiginél nagyobb egységet kell tanúsítanunk, és nagyobb hatáskört kell biztosítanunk az EU 
számára a külügyek terén. Ez a konferencia az egységesebb és politikailag összetartóbb Európa 
megteremtésének alapjául szolgálhat. A lényeg összefoglalható ezzel az egy szóval: Unió. Nem 
hivatkozhatunk magunkra Unióként, ha nem tudunk olyan együttműködést megvalósítani, mint amelyre 
ez a konferencia is példaként szolgál.
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Az ötödik: az EU-nak növelnie kell autonómiáját és biztosítania kell globális versenyképességét. A 
folyamat során végig téma volt ennek a célnak az elérése az olyan kulcsfontosságú ágazatokban, 
mint a mezőgazdaság, az energia, az ipar és az egészségügy. Számos érzékeny termék esetében el 
kell kerülnünk, hogy harmadik országoktól függjünk. Munkaerőnk szakértelmére kell támaszkodnunk, 
meg kell előznünk az agyelszívást, és a megfelelő készségekre irányuló képzéseket kell biztosítanunk a 
polgárok számára életük minden szakaszában, függetlenül attól, hogy az EU melyik részén élnek. Nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy az EU-ban jelentős egyenlőtlenségek álljanak fenn, és a fiatalok a 
lehetőségek hiánya miatt kénytelenek legyenek elhagyni országukat.

A hatodik: az EU jövője értékein alapul. Ez jelentette munkánk vezérfonalát. Kezdetben senki sem hitte 
volna, hogy kontinensünkön háború fog kitörni. A szabadságért vívott küzdelem, amelyet látunk, rávilágít 
arra, hogy mi milyen szerencsések vagyunk, hogy békés unióban élhetünk. Javaslatainkon keresztül a 
következő értékeket fejezzük ki: a migránsok emberséges, méltóságukat tiszteletben tartó fogadása, az 
egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés, a korrupció elleni küzdelem, továbbá a természet és a 
biológiai sokféleség védelmének, valamint az Unió demokratikusabbá tételének az ösztönzése.

A hetedik: a jövőben fokozni kell a polgárok európai tudatát és EU-val kapcsolatos ismereteit. Ez a 
kérdés valamennyi vitacsoport munkáján átívelt. A digitális átállás, az oktatás, a mobilitás ás a cserék 
kézzelfoghatóvá tehetik ezt az európai identitást, amely nem vetekszik a nemzeti identitásunkkal, 
hanem kiegészíti azt. E konferencia előtt sokan nem éreztük magunkat európainak: itt, egymással 
véleményt cserélve találtunk rá lassanként európai identitásunkra. Szerencsések vagyunk, hogy 
megnyílt előttünk ez a lehetőség, sokak számára azonban nem elérhető. Ezért van olyan nagy 
jelentősége a tájékoztatásnak, a kommunikációnak és a tudatosságnövelésnek.

Végezetül a nyolcadik olyan horizontális téma, amely rendkívül fontos számunkra: az oktatás és a 
polgári szerepvállalás általánosságban. Erre a konferenciára már 16 éves polgárok is meghívást kaptak. 
Hálásak vagyunk ezért, hiszen a fiatalok szerepvállalására minden eddiginél nagyobb szükség van. 
A fiatalok nagy arányú távolmaradása rávilágít, hogy újjá kell éleszteni az ifjúság és a politika közötti 
kapcsolatot. A fiatalok szerepét gazdasági és szociális téren is javítani kell: még mindig nehéz belépniük 
a munkaerőpiacra és élniük szociális jogaikkal. A Covid19-világjárvány során úgy érezték, magukra 
hagyták őket, és sokan még mindig szenvednek a mentális egészségükre gyakorolt következményektől. 
Azonban nemcsak a fiatalok, hanem az összes európai polgár szerepvállalását javítani kell: mobilitási 
programokon és az egész életen át tartó tanuláson keresztül bővítenünk kell valamennyi európai 
polgár látókörét. Emellett bővítenünk kell a polgároknak a demokráciával, a polgári részvétellel és a 
médiatudatossággal kapcsolatos ismereteit. Ehhez alapvetően átfogó megközelítést kell alkalmazni.

**

Senki sem tudta, milyen eredményekre számíthatunk. 27 ország, 24 nyelv, több különböző korosztály. 
Mégis, amikor együtt dolgoztunk, úgy éreztük, összetartozunk: gondolkodásunk, gondolataink, 
tapasztalataink közösek. Nem vagyunk szakértők az EU vagy a konferencia témái területén, de 
jártasak vagyunk a való életben, és mindannyiunknak megvan a saját története. Munkába járunk, 
vidéken vagy külvárosban élünk, éjszakai műszakban dolgozunk, tanulunk, gyermeket nevelünk, 
tömegközlekedéssel utazunk. Sokszínűségünk az erősségünk. A javaslatokról a négy különböző 
komponens között és a polgári komponensen belül is konszenzus jött létre. Egyetértünk a most már 
Önök előtt lévő javaslatokkal és támogatjuk azokat. A 38.4. intézkedés harmadik bekezdését illetően 
álláspontjaink eltérnek. Ez az intézkedés nem az európai vagy a nemzeti vitacsoportoktól ered, a 
plenáris munkacsoport pedig nem vitatta meg kellően részletesen. Ezért nem foglalunk állást sem az 
intézkedés tartalmával, sem relevanciájával kapcsolatban. Mindezt szem előtt tartva felkérjük Önöket, 
hogy összefüggő egészként az összes javaslatot vizsgálják meg és hajtsák végre, ne csak a leginkább 
kedvükre valókat vagy a legegyszerűbben végrehajthatókat. E téren biztosítsák az átláthatóságot. 
Elkötelezetten, szívünket-lelkünket beleadva dolgoztunk ezeken a javaslatokon, és büszkénk vagyunk 
az eredményre: kérjük Önöket, tartsák tiszteletben a munkánkat.

Az Európa jövőjéről szóló konferenciával egyidejűleg világjárvány zajlott, Európában pedig háború 
indult, amely során maradéktalan szolidaritást tanúsítottunk az ukrán nép iránt. A résztvevők és 
valamennyi európai mögött feszültségekkel teli év áll. A konferencia azonban mindezek ellenére is 
folytatta munkáját. A konferenciában részt vevő polgárok nevében egy egyszerű üzenettel búcsúzunk: 
európainak érezzük magunkat, úgy érezzük, hogy részt vehettünk a demokratizálódás folyamatában és 
meghallgattak minket, hiszünk az EU-ban, és továbbra is hinni szeretnénk benne. Ezért őszintén kérjük: 
Európa jövője érdekében alaposan olvassák át és hajtsák végre a javaslatokat.
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A konferencia plenáris ülése tanácsi 
komponensének képviselői nem tettek 
észrevételeket a javaslatok tartalmával 
kapcsolatban. Ehelyett inkább támogatták 
és ösztönözték a polgárok tevékenységét és 
nyugtázták az általuk megfogalmazott ajánlásokat. 
A Tanács 2022. május 9. után saját hatáskörén 
belül és a Szerződésekkel összhangban meg fogja 
vizsgálni, hogy milyen lépéseket lehetne tenni a 
konferencia eredménye nyomán.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia vezető 
testülete nyugtázza a konferencia plenáris 
ülése által benyújtott javaslatokat, amelyeket a 
konferencia végleges eredményeként terjeszt 
elő. Ezek a javaslatok, amelyek iránymutatással 
szolgálnak Európa jövőjére vonatkozóan, csaknem 
egyévnyi tanácskozás nyomán születtek, az 
együttes nyilatkozattal és a konferencia eljárási 
szabályzatával összhangban.
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IV. 
A plenáris ülésen  
tárgyalt javaslatok
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„Éghajlatváltozás és környezetvédelem”

1. Javaslat: mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, biológiai 
sokféleség és ökoszisztémák, szennyezés

Célkitűzés: Biztonságos, fenntartható, igazságos, felelősségteljes és megfizethető élelmiszer-
termelés, tiszteletben tartva a fenntarthatósági elveket, a környezetet, a biológiai sokféleséget és az 
ökoszisztémákat, biztosítva ugyanakkor az élelmezésbiztonságot:

Intézkedések:

1. A zöld és kék gazdaság koncepciójának 
előtérbe helyezése a hatékony, környezet- és 
éghajlatbarát mezőgazdaság és halászat 
előmozdításával az EU-ban és világszerte, 
beleértve a biogazdálkodást, valamint az 
innovatív és fenntartható gazdálkodás egyéb 
formáit, például a vertikális gazdálkodást, 
amelyek lehetővé teszik, hogy kevesebb 
ráfordítással több élelmiszert állítsanak 
elő, miközben csökkentik a kibocsátást 
és a környezeti hatásokat, ugyanakkor 
garantálják a termelékenységet és az 
élelmezésbiztonságot (3. vitacsoport – 1., 2. 
és 10. ajánlás; 2. vitacsoport – 4. ajánlás)

2. A támogatások átirányítása az egyértelmű 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő és 
a globális éghajlat-politikai célok eléréséhez 
hozzájáruló biogazdálkodásra és fenntartható 
mezőgazdaságra, és az erre irányuló 
ösztönzők megerősítése (3. vitacsoport – 1., 
12. ajánlás).

3. A körforgásos gazdaság elveinek alkalmazása 
a mezőgazdaságban és az élelmiszer-
pazarlás elleni intézkedések előmozdítása 
(vita a munkacsoportban, többnyelvű digitális 
platform).

4. A meglévő célokkal összhangban a 
vegyi növényvédő szerek és műtrágyák 
használatának jelentős csökkentése, 
ugyanakkor az élelmezésbiztonság további 
biztosítása, valamint a fenntarthatóbb és 
természetes alapú alternatívák kifejlesztésére 
irányuló kutatás támogatása (3. vitacsoport – 
10. ajánlás, vita a munkacsoportban).

5. A szén-dioxid-eltávolítás megbízható, szilárd 
és átlátható szén-dioxid-elszámoláson alapuló 
tanúsításának bevezetése (plenáris vita).

6. Több kutatás és innováció, többek között a 
fenntartható termelést, a növények ellenálló 
képességét és a precíziós gazdálkodást 
szolgáló technológiai megoldások terén, 
valamint több kommunikáció, tanácsadói 
rendszer és képzés a mezőgazdasági 
termelők számára (3. vitacsoport –10. 
ajánlás, vita a munkacsoportban, plenáris 
vita).

7. A szociális dömping felszámolása és jó 
minőségű, magas színvonalú biztonsági, 
egészségügyi és munkakörülményekkel 
rendelkező munkahelyekre való igazságos és 
zöld átállás előmozdítása a mezőgazdasági 
ágazatban (vita a munkacsoportban).

8. Olyan szempontokkal való foglalkozás, mint a 
műanyagok mezőgazdasági fóliák formájában 
való felhasználása és a mezőgazdasági 
vízfogyasztás csökkentésének módjai 
(többnyelvű digitális platform).

9. Célzott tenyésztés és hústermelés, 
különös tekintettel az állatjólétre és a 
fenntarthatóságra, olyan intézkedések 
alkalmazásával, mint az egyértelmű címkézés, 
az állattenyésztésre és -szállításra vonatkozó 
magas színvonalú és közös normák, a 
tenyésztés és a takarmányozás közötti 
kapcsolat megerősítése (3. vitacsoport – 16. 
és 30. ajánlás).



44

2. Javaslat: mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, biológiai 
sokféleség és ökoszisztémák, szennyezés

Célkitűzés: A biológiai sokféleség és a táj és az óceánok védelme és helyreállítása, valamint a 
szennyezés felszámolása

Intézkedések:

1. Védett területek létrehozása, helyreállítása, 
jobb kezelése és kiterjesztése – a biológiai 
sokféleség megőrzése érdekében (FR ajánlás, 
3. vitacsoport –11. ajánlás).

2. A szennyezés kezelésére szolgáló 
kényszerítési és jutalmazási rendszer 
létrehozása, amelyet az adózási 
intézkedésekbe is be kell építeni, a tudatosság 
növelésével és ösztönzőkkel kombinálva (3. 
vitacsoport – 32. ajánlás, francia ajánlás, 
plenáris vita).

3. Az önkormányzatok szerepének növelése a 
várostervezésben és a kék-zöld infrastruktúrát 
támogató új épületek építésében, a további 
talajfedés elkerülése és megszüntetése, 
valamint új építkezések esetén kötelező 
zöldterületek és városi erdők létesítése a 
biológiai sokféleség előmozdítása érdekében 
(3. vitacsoport – 5. ajánlás, 1. vitacsoport – 
18. ajánlás, FR ajánlás).

4. A rovarok, különösen az őshonos és 
beporzó rovarok védelme, többek között az 
invazív fajok elleni védelem és a hatályos 
szabályozás jobb végrehajtása révén (1. 
vitacsoport – 18. ajánlás). 

5. Az újraerdősítés és az erdősítés támogatása, 
beleértve az erdőtüzekben elpusztult 
erdőket is, valamint a fa egyéb anyagok 
helyettesítésére való jobb felhasználásának 
támogatása. Kötelező nemzeti célok 
meghatározása az EU tagállamaiban 
az őshonos fák és a helyi növényvilág 
újraerdősítésére vonatkozóan, figyelembe 
véve a különböző nemzeti helyzeteket és 
sajátosságokat (3. vitacsoport – 14. ajánlás, 
1. vitacsoport – 18. ajánlás).

6. Az egyszer használatos műanyagokra 
vonatkozó tilalom érvényesítése és 
kiterjesztése (MDP).

7. A vízforrások védelme és a folyók és az 
óceánok szennyezése elleni küzdelem, 
többek között a mikroműanyag-szennyezés 
kutatásával és leküzdésével, valamint a 
környezetbarát hajózás előmozdítása az 
elérhető legjobb technológiák alkalmazásával 
és az alternatív tengeri üzemanyagok 
és technológiák uniós kutatásának és 
finanszírozásának létrehozásával (többnyelvű 
digitális platform, vita a munkacsoportban).

8. A fényszennyezés csökkentése (WG-vita).
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3. Javaslat: éghajlatváltozás, energia, közlekedés

Célkitűzés: Az európai energiabiztonság fokozása és az EU energiafüggetlenségének megerősítése 
az igazságos átállás biztosítása mellett, valamint elegendő, megfizethető és fenntartható energia 
biztosítása az európaiak számára. Az éghajlatváltozás kezelése, amelynek keretében az EU globális 
vezető szerepet tölt be a fenntartható energiapolitikában, és a globális éghajlat-politikai célok 
tiszteletben tartása:

Intézkedések:

1. A zöld átmenet megvalósítása és lehetőség 
szerinti felgyorsítása, különösen a megújuló 
energiába történő több beruházás révén, 
a külső energiafüggőség csökkentése 
érdekében, elismerve a helyi és regionális 
hatóságok szerepét is a zöld átmenetben 
(WG-vita).

2. Az energiapolitikán belül az összes 
harmadik országbeli energiaszolgáltató 
geopolitikai és biztonsági következményeinek 
figyelembevétele, beleértve az emberi jogokat, 
az ökológiai szempontokat, valamint a jó 
kormányzást és a jogállamiságot is (WG-vita).

3. Az olaj- és gázimporttól való függőség 
csökkentése energiahatékonysági projektek, 
megfizethető tömegközlekedés, a nagy 
sebességű vasúti és árufuvarozási hálózat 
támogatása, valamint a tiszta és megújuló 
energia biztosításának kiterjesztése révén (4. 
vitacsoport – 2. ajánlás, 1. vitacsoport – 10. 
ajánlás, FR, DE ajánlások).

4. A minőség és az összekapcsolhatóság 
javítása, a karbantartás biztosítása, valamint 
az elektromos infrastruktúra és az elektromos 
hálózatok átalakítása a biztonság fokozása 
és a megújuló energiaforrásokra való áttérés 
lehetővé tétele érdekében (1. vitacsoport – 
10. ajánlás, vita a munkacsoportban).

5. Beruházás a megújuló technológiákba, például 
a zöld hidrogén hatékony felhasználásába, 
különösen a nehezen villamosítható 
ágazatokban (3. vitacsoport – 31. ajánlás, vita 
a munkacsoportban).

6. Beruházás új, környezetbarát energiaforrások 
és -tárolási módok feltárásába, és amíg 
kézzelfogható megoldást nem találnak, 
további beruházások a jelenleg létező 
optimális energiatermelési és -tárolási 
megoldásokba (3. vitacsoport – 9. és 31. 
ajánlás).

7. A szén-dioxid-szűrők kötelezővé 
tétele a szénerőművek számára és 
pénzügyi támogatás nyújtása azoknak a 
tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek 
pénzügyi forrásokkal a szén-dioxid-szűrők 
bevezetéséhez (3. vitacsoport – 29. ajánlás).

8. Igazságos átmenet biztosítása az átállás és 
a további kutatás megfelelő finanszírozása 
révén, az adórendszer reformja révén 
(tisztességesebb adózással és adócsalás 
elleni intézkedésekkel), valamint inkluzív 
kormányzási megközelítéssel a szakpolitikai 
döntéshozatal minden szintjén (pl. 
átképzésre/készségfejlesztésre irányuló 
ambiciózus intézkedések, erős szociális 
védelem, közszolgáltatások fenntartása, a 
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
szabályok védelme) (plenáris vita, vita a 
munkacsoportban, többnyelvű digitális 
platform).

9. Éghajlatbarát technológiákra és innovációra 
irányuló beruházási csomag bevezetése, 
amelyet éghajlatváltozással kapcsolatos 
importvámokból és éghajlatváltozással 
kapcsolatos szén-dioxid-kiigazítási 
illetékekből kell finanszírozni (DE ajánlás).

10. Az átmeneti időszakot követően a fosszilis 
tüzelőanyagokat nem szabad támogatni, 
és nem szabad finanszírozást biztosítani a 
hagyományos gázinfrastruktúra számára (vita 
a munkacsoportban). 

11. Az EU vezető szerepének növelése, valamint 
nagyobb szerep és felelősség vállalása az 
ambiciózus éghajlat-politikai fellépés, az 
igazságos átmenet, valamint a veszteségek 
és károk kezeléséhez nyújtott támogatás 
előmozdítása érdekében nemzetközi keretben, 
amelynek középpontjában az Egyesült 
Nemzetek Szervezete áll (NL ajánlás, vita a 
munkacsoportban).
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4. Javaslat: éghajlatváltozás, energia, közlekedés

Célkitűzés: Magas színvonalú, korszerű, zöld és biztonságos infrastruktúra biztosítása, biztosítva a 
konnektivitást, többek között a vidéki területeken, különösen a megfizethető tömegközlekedés révén:

Intézkedések:

1. A tömegközlekedés támogatása és 
hatékony, megbízható és megfizethető 
európai tömegközlekedési hálózat 
kialakítása, különösen a vidéki területeken, 
a tömegközlekedés használatának további 
ösztönzésével (3. munkacsoport – 36. 
ajánlás, 4. munkacsoport – 2. ajánlás).

2. Beruházás nagy sebességű vonatok és 
éjszakai vonatok létrehozásába, és a 
környezetbarát vasúti technológia egységes 
szabványának meghatározása Európában 
annak érdekében, hogy hiteles alternatívát 
kínáljanak, és megteremtsék a rövid távú 
járatok lecserélése és az attól való eltántorítás 
lehetőségét (vita a munkacsoportban, 
többnyelvű digitális platform).

3. A jó színvonalú akkumulátor-élettartamnak 
megfelelő elektromos járművek vásárlásának 
és (megosztott) használatának előmozdítása 
(szem előtt tartva a háztartások számára való 
megfizethetőséget), beruházás a szükséges 
töltőinfrastruktúrába, valamint egyéb nem 
szennyező technológiák fejlesztésébe való 
beruházás azon járművek esetében, amelyek 
villamosítása nehezen valósítható meg (3. 
munkacsoport – 38. ajánlás).

4. Nagy sebességű internet- és mobilhálózat-
kapcsolat kialakítása a vidéki térségekben és 
a szigeti régiókban (3. munkacsoport – 36. 
ajánlás).

5. A meglévő közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése ökológiai szempontból (3. 
munkacsoport – 37. ajánlás).

6. Városfejlesztési programok előírása 
alacsonyabb kibocsátású, „zöldebb” városok 
érdekében, a városokban kijelölt autómentes 
övezetek kialakításával, a kereskedelmi 
területek veszélyeztetése nélkül (3. 
munkacsoport – 6. ajánlás).

7. A kerékpározás infrastruktúrájának javítása, 
valamint a kerékpárosok és a gyalogosok 
további jogainak és erősebb jogi védelmének 
biztosítása a gépjárműbalesetek esetében 
is, a közúti biztonság garantálása és a közúti 
közlekedési szabályokkal kapcsolatos képzés 
biztosítása (3. munkacsoport – 4. ajánlás).

8. A hatalmas mennyiségű villamos energiát 
felhasználó kriptovaluták bányászatának 
szabályozása (MDP)
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5. Javaslat: fenntartható fogyasztás, csomagolás és termelés

Célkitűzés: Az anyagok jobb felhasználása és kezelése az EU-n belül annak érdekében, hogy az Unió 
körforgásosabbá és önállóbbá váljon, csökkentve függőségét. Körforgásos gazdaság kiépítése a 
fenntartható uniós termékek és termelés előmozdítása révén. Annak biztosítása, hogy az EU piacán 
forgalomba hozott valamennyi termék megfeleljen a közös uniós környezetvédelmi előírásoknak:

Intézkedések:

1. Szigorúbb és harmonizált termelési 
szabványok az EU-n belül, valamint átlátható 
címkézési rendszer az EU piacán értékesített 
valamennyi termék fenntarthatósága/
környezeti lábnyoma, valamint élettartamának 
hossza tekintetében, QR-kód és ökopont 
vagy digitális termékútlevél alkalmazásával 
(3. vitacsoport – 8., 13., 20., 21. ajánlás, 1. 
vitacsoport – 16. ajánlás, 4. vitacsoport – 13. 
ajánlás).

2. A globális ellátási láncok felülvizsgálata  
– többek között a mezőgazdasági 
termelésben – az EU függőségének 
csökkentése és a láncok lerövidítése 
érdekében (MDP).

3. A hulladék további elkerülése megelőzési és 
újrafelhasználási célok kitűzésével, valamint 
a hulladékválogatási rendszerekre vonatkozó 
minőségi előírások meghatározásával (vita a 
munkacsoportban, FR ajánlás).

4. A nem fenntartható csomagolási formák 
fokozatos megszüntetése, a környezetvédelmi 
szempontból biztonságos csomagolás 
szabályozása és a csomagolásban található 
anyagok pazarlásának elkerülése pénzügyi 
ösztönzők és szankciók révén, valamint az 
alternatívák kutatásába való beruházás (3. 
vitacsoport – 15., 25. ajánlás, 1. vitacsoport – 
12. ajánlás, 4. vitacsoport – 16. ajánlás).

5. Uniós szintű betétdíjas rendszer bevezetése 
a csomagolóanyagokra és a tárolódobozokra 
vonatkozó fejlett szabványok (3. vitacsoport – 
22., 23. ajánlás, többnyelvű digitális platform). 

6. Egy uniós tudásplatform felépítése a 
hosszú távú és fenntartható használat 
biztosításának és a termékek „javításának” 
módjára vonatkozóan, beleértve a fogyasztói 
szervezetektől származó információkat is  
(3. vitacsoport – 20. ajánlás).

7. Intézkedések bevezetése a korai vagy időnek 
előtti (és a tervezett) elavulás kezelésére, 

hosszabb garanciák biztosítása, a javításhoz 
való jog előmozdítása és kompatibilis 
pótalkatrészek rendelkezésre állásának  
és hozzáférhetőségének biztosítása  
(3. vitacsoport – 20. ajánlás, FR és DE 
ajánlások, 1. vitacsoport – 14. ajánlás).

8. A nyersanyagok másodlagos piacának 
létrehozása, többek között az újrafeldolgozott 
tartalom százalékos arányára vonatkozó 
követelmények figyelembevételével (vita a 
munkacsoportban).

9. A fenntartható textiltermékekre vonatkozó 
uniós stratégia gyors végrehajtása és egy 
olyan mechanizmus létrehozása, amely 
biztosítja, hogy a fogyasztók tudatában 
legyenek annak, hogy a termék megfelel-e 
a fenntarthatósági kritériumoknak 
(3. vitacsoport – 28. ajánlás, vita a 
munkacsoportban). 

10. Uniós intézkedések meghozatala, amelyek 
lehetővé teszik a fogyasztók számára és 
ösztönzik őket arra, hogy a termékeket 
hosszabb ideig használják (3. vitacsoport – 
20. ajánlás).

11. Az EU-n belüli és a harmadik országokba 
irányuló hulladékexporttal kapcsolatos 
környezetvédelmi előírások szigorítása és  
az azoknak való megfelelés érvényesítése  
(4. vitacsoport – 15. ajánlás, többnyelvű 
digitális platform).

12. Intézkedések bevezetése a környezetkárosító 
termékek reklámozásának korlátozására, 
kötelező felelősségkizáró nyilatkozat 
bevezetése a környezetre különösen káros 
termékekre vonatkozóan (3. vitacsoport – 22. 
ajánlás).

13. Szigorúbb gyártási előírások és tisztességes 
munkafeltételek a teljes termelési láncban (3. 
vitacsoport – 21. ajánlás).
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6. Javaslat: tájékoztatás, tudatosság, párbeszéd és életmód

Célkitűzés: A környezettel, az éghajlatváltozással, az energiafelhasználással és a fenntarthatósággal 
kapcsolatos ismeretek, tudatosság, oktatás és párbeszédek előmozdítása:

Intézkedések:

1. Rendszeresen frissített és változatos 
tudományos környezetvédelmi információkat 
kínáló, tényeken alapuló interaktív platform 
létrehozása (3. vitacsoport – 33. ajánlás). 

2. Az ökotudatosságról szóló tájékoztató 
kampányok támogatása, ideértve a 
fenntartható fogyasztást és életmódot célzó 
hosszú távú uniós kampányt is (DE, NL és FR 
ajánlások, 3. vitacsoport – 7. ajánlás).

3. A döntéshozatal valamennyi szintje közötti 
párbeszéd és konzultációk előmozdítása 
és megkönnyítése, különösen a fiatalokkal 
és helyi szinten (DE, NL és FR ajánlások, 3. 
vitacsoport – 27., 35. ajánlás, plenáris vita).

4. Az EU által, a tagállamok segítségével 
kidolgozandó közös európai charta, amely 
környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik, 
és előmozdítja a környezettudatosságot a 
polgárok körében (3. vitacsoport – 7. ajánlás).

5. Oktatási tanfolyamok és oktatási 
segédanyagok biztosítása mindenki számára 
az éghajlattal és a fenntarthatósággal 
kapcsolatos ismeretek növelése, valamint 
a környezetvédelmi témákkal kapcsolatos, 
egész életen át tartó tanulás lehetővé 
tétele érdekében (1. vitacsoport – 15., 35. 

ajánlás, 3. vitacsoport – 24. ajánlás, vita a 
munkacsoportban).

6. Az élelmiszer-termelés és a biológiai 
sokféleség védelme az oktatás részeként, 
beleértve a feldolgozatlan élelmiszerek 
előnyét a feldolgozott élelmiszerekkel 
szemben, valamint az iskolakertek 
népszerűsítése, a városi kertészeti projektek 
és a vertikális gazdálkodás támogatása. 
A biológiai sokféleség kötelező iskolai 
tantárggyá tétele, a figyelem felhívása a 
biológiai sokféleségre médiakampányok és 
ösztönző „versenyek” (helyi közösségi szintű 
versenyek) révén EU-szerte (3. vitacsoport  
– 5. ajánlás, 1. vitacsoport – 18. ajánlás).

7. Az EU szerepének és fellépésének 
megerősítése a környezetvédelem és az 
oktatás területén, az EU hatáskörének 
kiterjesztésével az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos oktatás 
területén, valamint a minősített többségi 
döntéshozatal kiterjesztésével az „európai 
érdekűnek” minősített témákban, például a 
környezetvédelemben (FR ajánlások).

8. A növényi alapú étrend előmozdítása az 
éghajlat védelme és a környezet megóvása 
érdekében (többnyelvű digitális platform).



Konferencia Európa jövőjéről | JELENTÉS A VÉGEREDMÉNYRŐL 

49

„Egészségügy”

7. Javaslat – Egészséges élelmiszerek és egészséges életmód1

Célkitűzés: Annak biztosítása, hogy minden európai polgár hozzáférjen az egészséges 
élelmiszerekkel kapcsolatos oktatáshoz, valamint az egészséges és megfizethető élelmiszerekhez, 
amelyek az egészséges életmód alapját képezik, különösen az alábbiak révén: 

Intézkedések:

1. Az élelmiszerminőségre és az élelmiszerek 
nyomon követhetőségére vonatkozó 
minimumszabályok meghatározása, 
többek között az antibiotikumok és más 
állatgyógyászati készítmények használatának 
a megelőző jellegű felhasználás helyett 
az állatok egészségének és jóllétének 
védelméhez feltétlenül szükséges mértékre 
való korlátozása, valamint az e tekintetben 
végzett ellenőrzések szigorításának 
biztosítása révén [#23, #17].

2. A nem egészséges feldolgozott élelmiszerek 
megadóztatása és az élelmiszerek 
egészségügyi tulajdonságaira vonatkozó 
információk könnyen elérhetővé tétele 
révén az emberek oktatása az egészséges 
szokásokról már fiatal kortól kezdve, 
valamint arra való ösztönzésük, hogy 
biztonságos és egészséges étrendet célzó 
döntéseket hozzanak; e célból a feldolgozott 
élelmiszerek európai szintű értékelési 
rendszerének létrehozása független és 
tudományos szakértelem alapján, valamint a 
hormontartalmú anyagoknak és az endokrin 
károsító anyagoknak az élelmiszerek 

előállítása során történő felhasználására 
vonatkozó címke létrehozása. E tekintetben 
meg kell erősíteni a meglévő szabályok 
nyomon követését és végrehajtását, és 
mérlegelni kell azok megerősítését. [#18, #19, 
munkacsoport]

3. Párbeszéd ösztönzése az élelmiszerlánc 
szereplőivel a termeléstől az értékesítésig 
az egészséges élelmiszerekkel kapcsolatos 
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
érdekében. [#19, munkacsoport]

4. Az egészséges, változatos és megfizethető 
élelmiszerek a nyilvánosságot 
kiszolgáló létesítményekben, például 
iskolai étkezdékben, kórházakban vagy 
ápolóotthonokban való biztosításának uniós 
szintű támogatása, többek között célzott 
finanszírozás révén. [#3. plenáris ülés, 
munkacsoport]

5. Beruházás az antibiotikumok használatának, 
valamint a hormontartalmú anyagoknak és 
az endokrin károsító anyagoknak az emberi 
egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos 
kutatásokba [#17, #18]2
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8. Javaslat – Az egészségügyi rendszer megerősítése3 

Célkitűzés: Egészségügyi rendszereink ellenálló képességének és minőségének megerősítése, 
különösen az alábbiak révén: 

Intézkedések:

1. Egy európai egészségügyi adattér létrehozása, 
amely megkönnyítené az egészségügyi 
adatok cseréjét; egy uniós egyéni 
elektronikus egészségügyi útlevél révén 
egyéni egészségügyi dokumentációt lehetne 
önkéntes alapon rendelkezésre bocsátani, az 
adatvédelmi szabályoknak megfelelően. [#41, 
munkacsoport]

2. Megfelelő munkakörülmények, különösen 
erős kollektív tárgyalás révén, többek között 
a bérek és a munkafeltételek tekintetében, 
valamint az egészségügyi szakemberekre 
vonatkozó képzési és tanúsítási előírások 
harmonizációja; hálózatépítési és 
csereprogramokat kell kidolgozni, például egy 
orvosi iskoláknak szóló Erasmus programot, 
amely különösen a készségfejlesztéshez 
járul hozzá. A tehetségek megtartásának, 
a fiatal szakemberek tudásának és 
munkatapasztalatainak biztosítása érdekében 
uniós csereprogramokat kell létrehozni az 
élettudományokkal foglalkozó legkiválóbb 
szakemberek motiválása és a harmadik 
országok általi agyelszívás megakadályozása 
céljából. [#39, munkacsoport]

3. A stratégiai autonómia biztosítása uniós 
szinten a harmadik országoktól való függőség 
elkerülése [NL 2]4 a gyógyszerek (különösen a 
hatóanyagok) és az orvostechnikai eszközök 
(beleértve a nyersanyagokat is) tekintetében; 
a meglévő európai ügynökségekre és a 
HERA-ra támaszkodva uniós szinten létre 
kell hozni különösen az alapvető és prioritást 
élvező, valamint az innovatív gyógyszerek 
és kezelések (például biotechnológiai 
megoldások) listáját, hogy garantálni lehessen 
azok elérhetőségét a polgárok számára. 
Annak mérlegelése, hogy Unió-szerte 
koordinált stratégiai készletfelhalmozásra 
kerüljön sor. A szükséges összehangolt, 

hosszú távú uniós szintű fellépés 
megvalósítása érdekében az EUMSZ 4. 
cikkének módosításával az egészségügyet és 
az egészségügyi ellátást be kell vonni az EU 
és az uniós tagállamok közötti megosztott 
hatáskörök közé. [#40, #49, NL2, plenáris ülés, 
munkacsoport]

4. A meglévő egészségügyi kutatási és 
innovációs programok továbbfejlesztése, 
koordinálása és finanszírozása az 
egészségüggyel kapcsolatos egyéb 
programok veszélyeztetése nélkül, ideértve 
az európai referenciahálózatokat is, mivel 
ezek képezik a rendkívül specializált és 
összetett kezeléseket szolgáló orvosi ellátási 
hálózatok fejlesztésének alapját. [#42, #43, 
munkacsoport]

5. Beruházás az egészségügyi – különös 
tekintettel az állami és non-profit – 
rendszerekbe, az infrastruktúrába és a digitális 
egészségügybe, valamint annak biztosítása, 
hogy az egészségügyi szolgáltatók 
tiszteletben tartsák a szolgáltatások 
teljes körű hozzáférhetőségének, 
megfizethetőségének és minőségének elvét, 
ezáltal biztosítva, hogy a közérdeket alig vagy 
egyáltalán nem előtt tartó, profitorientált 
egészségügyi szolgáltatók ne merítsék ki az 
erőforrásokat.[#51, munkacsoport]

6. Határozott ajánlások kiadása a tagállamok 
számára a hatékony, hozzáférhető, 
megfizethető, minőségi és reziliens 
egészségügyi rendszerekbe való beruházásra 
vonatkozóan, különösen az európai 
szemeszter keretében. Az ukrajnai háború 
közegészségügyi hatása azt mutatja, hogy 
tovább kell fejleszteni az ellenállóképes 
egészségügyi rendszereket és szolidaritási 
mechanizmusokat. [#51, munkacsoport]
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9. Javaslat – Az egészség tágabb értelmezése5 

Célkitűzés: Holisztikus egészségügyi megközelítés alkalmazása, amely a betegségeken és 
gyógymódokon túl az egészségműveltségre és a megelőzésre is kiterjed, és elősegíti a betegek 
vagy fogyatékkal élők előtt álló kihívások közös megértését, összhangban az „Egy az egészség” 
koncepcióval, amelyet az összes uniós szakpolitikát magában foglaló horizontális és alapelvként kell 
hangsúlyozni. 

Intézkedések:

1. A mentális egészségügyi problémák jobb 
megértése és kezelési módjai, többek 
között a kisgyermekkortól kezdve, és 
korai diagnosztika az EU-ban kifejlesztett 
bevált gyakorlatokra építve, amelyeket 
könnyen hozzáférhetővé kell tenni a legjobb 
közegészségügyi gyakorlatok portálján 
keresztül. A figyelemfelkeltés érdekében 
az uniós intézményeknek és az érdekelt 
feleknek a bevált gyakorlatok cseréjét célzó 
rendezvényeket kell szervezniük, és segíteniük 
kell tagjaikat azok saját választókörzetükben 
való terjesztésében. Ki kell dolgozni egy 
a mentális egészségre vonatkozó uniós 
cselekvési tervet, amely hosszú távú mentális 
egészségügyi stratégiát biztosítana, többek 
között a kutatás területén, és foglalkozna a 
szakemberek – többek között a kiskorúak 
számára történő – rendelkezésre állásának 
kérdésével, valamint a mentális egészség 
európai évének a közeljövőben történő 
létrehozásával. [#44, #47, munkacsoport]

2. Uniós szinten dolgozzanak ki az 
egészséges életmódra vonatkozó általános 
oktatási programot, amely a szexuális 
nevelésre is kiterjed. Ennek magában 
kell foglalnia az egészséges életmódot 
és a környezetvédelmet egyaránt célzó 
intézkedéseket, valamint azt, hogy ezek 
hogyan segíthetnek számos betegség 
megelőzésében, például a kerékpározás mint 
a mindennapi mobilitás egészséges eszköze. 
A program a tagállamok és az iskolák 

számára térítésmentesen rendelkezésre 
állna, hogy azokat a tanterveikben szükség 
szerint felhasználják. Egy ilyen program 
foglalkozna a betegekkel vagy fogyatékkal 
élőkkel kapcsolatos sztereotípiákkal. [#46, 
munkacsoport]

3. Elsősegélynyújtó tanfolyamok kidolgozása  
– melyek gyakorlati elemmel is 
rendelkeznének –, amelyeket minden 
polgár számára ingyenesen elérhetővé 
tennének, és annak mérlegelése, hogy az 
erre irányuló rendszeres tanfolyamokat 
standard gyakorlattá tegyék a diákok számára 
és a munkahelyeken. Emellett valamennyi 
tagállamban meg kell határozni a nyilvános 
helyeken rendelkezésre álló defibrillátorok 
minimális számát. [#50]

4. Az egészség hete kezdeményezés kibővítése, 
amelyre az egész EU-ban ugyanazon a héten 
kerülne sor, amikor az összes egészségügyi 
kérdés napirendre kerül. Emellett 
egészségügyi év kezdeményezések fontolóra 
vétele, kezdve a mentális egészség évével. 
[#44, munkacsoport]

5. Az orvosi okokból – például fibromyalgia 
és endometriózis esetén – használt 
hormonális fogamzásgátlási készítmények, 
valamint a női higiéniai termékek adóztatás 
szempontjából rendszeres orvosi kezelésként 
való elismerése. A reprodukciós kezelésekhez 
való hozzáférés biztosítása a termékenységi 
problémákkal küzdő valamennyi személy 
számára. [#45, munkacsoport]
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10. Javaslat – Egyetemes hozzáférés az egészségügyhöz6

Célkitűzés: Az „egészséghez való jog” megteremtése azáltal, hogy minden európai polgár számára 
biztosítják a megfizethető, megelőző, gyógyító és minőségi egészségügyi ellátáshoz való egyenlő és 
egyetemes hozzáférést.

Intézkedések:

1. Közös uniós szintű egészségügyi 
minimumszabályok megállapítása, amelyek 
kiterjednek a megelőzésre és az ellátás 
hozzáférhetőségére és közelségére is, és 
támogatás nyújtása e normák eléréséhez. 
[#39, munkacsoport] 

2. Felismerve, hogy teljes mértékben 
figyelembe kell venni a szubszidiaritás 
elvét és a helyi, regionális és nemzeti 
szereplők kulcsfontosságú szerepét az 
egészségügy terén [NL3], biztosítani 
kell az uniós szintű fellépés képességét, 
amennyiben az egészséghez való jog kérdése 
így kezelhető a legjobban. Gyorsabb és 
határozottabb döntéshozatal lehetővé tétele 
a kulcsfontosságú kérdésekben, valamint 
az európai egészségügyi unió kialakítását 
célzó európai kormányzás hatékonyságának 
javítása (így például világjárvány vagy ritka 
betegségek esetén). [#49, FR kívánság11, 
digitális platform] 

3. Az európai egészségügyi unió megerősítése 
a jelenlegi keret teljes potenciáljának 
kihasználásával, valamint az egészségügy 
és az egészségügyi ellátás bevonása az EU 
és az uniós tagállamok közötti megosztott 
hatáskörök közé az EUMSZ 4. cikkének 
módosítása révén. [#49, FR kívánság11, 
digitális platform, munkacsoport]7

4. Annak biztosítása, hogy bárki hozzáférhessen 
a meglévő kezelésekhez, bárhol is álljanak 
azok először rendelkezésre az EU-ban; 
e célból elő kell segíteni a határokon 
átnyúló együttműködést, különösen a ritka 
betegségek, a rák, a szív- és érrendszeri 

betegségek és a rendkívül speciális kezelések, 
például a szervátültetések és súlyos égési 
sérülések kezelése tekintetében. Létre 
kell hozni egy európai transzplantációs 
és szervadományozási hálózatot, amely a 
transzplantációra szoruló valamennyi európai 
beteg javát szolgálja. [Plenáris ülés és 
munkacsoport] 

5. Az ellátás megfizethetőségének biztosítása 
az egészségügyi ellátásba – különös 
tekintettel a fogorvosi ellátásra, többek között 
a profilaxisra – történő beruházások fokozása 
révén, valamint annak biztosítása, hogy a 15–
20 éves korcsoport számára rendelkezésre 
álljon a megfizethető fogorvosi ellátás. [#48, 
munkacsoport]

6. Annak biztosítása, hogy a kezelések és a 
gyógyszerek Unió-szerte azonos minőségűek 
legyenek és méltányos helyi költségekkel 
járjanak, többek között a belső piac meglévő 
széttagoltságának kezelése révén. [#40, NL3, 
munkacsoport, plenáris ülés];

7. Az egészségügyi szegénység elleni küzdelem 
a gyermekek, alacsony jövedelmű csoportok 
és más kiszolgáltatott csoportok, például 
a fogyatékkal élők ingyenes fogászati 
ellátásának ösztönzése révén. Emellett 
a rossz minőségű lakások egészségre 
gyakorolt hatásának figyelembevétele. [#48, 
munkacsoport]

8. Az egészségügy nemzetközi dimenziójának 
figyelembevétele, és annak elismerése, hogy 
a gyógyszereknek egyetemesen elérhetőnek 
kell lenniük, így a szegényebb országokban is 
[NL2].
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„Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 
munkahelyek”;

Bevezető

Rendkívüli időket élünk, és az EU-t az arra irányuló erőfeszítései alapján ítélik majd meg, hogy a jelenlegi 
válságból erősebben lábal-e ki, egy fenntarthatóbb, inkluzívabb, versenyképesebb és reziliensebb 
növekedési modellel. Ukrajna Oroszország általi megszállása és a Covid19-világjárvány megváltoztatta 
az EU arculatát. A konferenciának foglalkoznia kell majd e háború társadalmi és gazdasági 
következményeivel is egy már amúgy is nagyon nehéz helyzetben, amely a világjárványt követően 
alakult ki. Ugyanakkor az éghajlatváltozás továbbra is folyamatos fenyegetést jelent az emberiségre 
nézve, és drámai hatással lesz a gazdaságra és társadalmainkra. A beérkezett ajánlások alapján 
egyértelmű, hogy a polgárok határozottabb uniós fellépést szorgalmaznak. A fennálló transznacionális 
kihívások – például az egyenlőtlenségek, a versenyképesség, az egészségügy, az éghajlatváltozás, a 
migráció, a digitalizáció vagy a méltányos adóztatás – megfelelő európai megoldásokat igényelnek. 
Az ajánlásokból és a vitákból az is egyértelmű, hogy átfogó stratégiára van szükségünk annak 
érdekében, hogy az európai polgárok nagyobb jóllétet élvezzenek életük különböző aspektusaiban. E 
stratégia egyes elemei megtalálhatók a már meglévő szakpolitikákban, és megvalósíthatók a meglévő 
európai és nemzeti szintű intézményi keret teljes körű kihasználásával; mások új szakpolitikákat és 
egyes esetekben a Szerződés módosítását teszik szükségessé. Az új szakpolitikákra és a Szerződés 
módosításaira azonban úgy kell tekinteni, mint a nagyobb jóllét elérésének eszközeire, nem pedig 
mint önmagukban álló célokra. Lehetséges és szükséges az EU oly módon történő átalakítása, 
amely garantálja stratégiai autonómiáját, a fenntartható növekedést, az élet- és munkakörülmények 
javítását és az emberi fejlődést, anélkül, hogy a megújított társadalmi szerződés keretében kimerítené 
és tönkretenné bolygónkat. Az ajánlások e célok elérését szolgálják. Az alábbi javaslatokat úgy 
kell értelmezni, hogy figyelembe kell venni, hogy a polgárok Európa-szerte különböző nézeteket és 
ajánlásokat fogalmaztak meg. A nézetek e sokfélesége adja Európa egyedülálló erősségét.
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11. Javaslat: Fenntartható növekedés és innováció8

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU támogassa a fenntartható és reziliens növekedési modellre való 
átállást, amely teljes mértékben beépíti az erős szociális dimenzióval rendelkező zöld és digitális 
átállást az európai szemeszterbe, és erősíti a polgárok, a szakszervezetek és a vállalkozások 
szerepét. A hagyományos makrogazdasági mutatókat és a GDP-t új mutatókkal lehetne kiegészíteni 
az olyan új európai prioritások kezelése érdekében, mint az európai zöld megállapodás vagy a 
szociális jogok európai pillére, valamint annak érdekében, hogy jobban tükrözzék az ökológiai és 
digitális átállást és az emberek jóllétét. Ezt a célkitűzést az alábbiak révén lehet elérni:

Intézkedések:

1. A vállalatok környezetbarátabb termelési 
folyamatainak előmozdítása és a vállalatok 
támogatása a legjobb megoldások 
megtalálásában, valamint pozitív és negatív 
ösztönzők nyújtása (ECP11 és 12), valamint 
a helyi termelés és fogyasztás fokozása; 
(megbeszélések)

2. A fenntarthatóbb és körforgásos gazdaságra 
való törekvés a tervezett elavulás kérdésének 
kezelése és a javításhoz való jog biztosítása 
révén; (ECP14)

3. Az uniós gazdasági kormányzás és az 
európai szemeszter felülvizsgálata annak 
biztosítása érdekében, hogy a zöld és digitális 
átállás, a társadalmi igazságosság és a 
társadalmi haladás együtt járjon a gazdasági 
versenyképességgel, az európai szemeszter 
gazdasági és fiskális jellegének figyelmen 
kívül hagyása nélkül. Emellett jobban be kell 
vonni a szociális partnereket, valamint a helyi 
és regionális önkormányzatokat az európai 
szemeszter végrehajtásába annak érdekében, 
hogy javuljon a szemeszter hatékonysága 
és elszámoltathatósága; (online platform/
megbeszélések)

4. Az egyszer használatos műanyag 
csomagolások/tárolók használatának 
visszaszorítása; (ECP12)

5. Az európai technológia használatának 
kiterjesztése és a külföldi technológia 
életképes alternatívájává tétele; 
(megbeszélések) 

6. Az új anyagokra és technológiákra irányuló 
kutatás, valamint a meglévő anyagok innovatív 
felhasználásának előmozdítása, biztosítva 
ugyanakkor, hogy ne történjenek párhuzamos 
kutatások; (ECP9, NL 1)

7. Az energia fenntarthatóságának, 
megfizethetőségének és hozzáférhetőségének 
biztosítása, figyelembe véve az 
energiaszegénységet és a nem uniós 
államoktól való függőséget, a fenntartható 
forrásból származó energia részarányának 
növelésével; (ECP10, LT 3, IT 1.1)

8. A vállalatok és a polgárok érdeklődésének 
felkeltése azzal kapcsolatosan, hogy hogyan 
viselkedjenek fenntarthatóbb módon, és 
garantálják a méltányos átállást a szociális 
párbeszéd és a minőségi munkahelyek 
alapján; (ECP12 & online platform) 

9. Ambiciózus szociális, munkaügyi és 
egészségügyi, köztük munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági normák 
beépítése az új uniós kereskedelmi 
megállapodásokba; (LT8)
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12. Javaslat: Az EU versenyképességének fokozása és az 
egységes piac további elmélyítése9 

Célkitűzés: Javasoljuk az Európai Unió gazdasága, egységes piaca és ipara versenyképességének 
és ellenálló képességének megerősítését, valamint a stratégiai függőségek felszámolását. Elő 
kell mozdítanunk a vállalkozói kultúrát az EU-ban, ahol mérettől függetlenül ösztönzik az innovatív 
vállalkozásokat, különösen az mkkv-kat, valamint az induló vállalkozásokat, és azok boldogulhatnak 
a reziliensebb és összetartóbb társadalmakhoz való hozzájárulás érdekében. A szociálisabb Európa 
jövőképének elősegítése érdekében erős és működő piacgazdaságra van szükség. Ezt a célkitűzést 
az alábbiak révén lehet elérni:

Intézkedések:

1. Az európai gazdaság világos jövőképének 
kidolgozása, Európa erősségeinek, 
minőségének és sokszínűségének érvényre 
juttatása, figyelembe véve a tagállamok 
közötti gazdasági és egyéb különbségeket, 
valamint előmozdítva a vállalkozások közötti 
együttműködést és versenyt; (NL 1 & 2)

2. A közös valuta, a fizetési rendszerek és 
a távközlés összekapcsolása terén elért 
eredmények megszilárdítása; (IT 4.a.2)

3. A termékek szabványosításának csökkentése, 
valamint a helyi és regionális kulturális 
és termelési sajátosságok elismerése (a 
termelési hagyományok tiszteletben tartása); 
(IT 2.2) 

4. A felfelé irányuló társadalmi és gazdasági 
konvergencia fokozása az egységes 
piacon a meglévő kezdeményezések – 
például a bankunió és a tőkepiaci unió – 
kiegészítésével, valamint a gazdasági és 
monetáris unió előretekintő reformjának 
végrehajtásával; (megbeszélések)

5. Az erős ipari bázist és a kulcsfontosságú 
alaptechnológiákkal kapcsolatos innovációt 
célzó politikák előmozdítása, valamint egy 
előretekintő éghajlat-politika előmozdítása az 
ipari versenyképességgel együtt, erős szociális 
dimenzióval, a társadalmi párbeszédre és a 
és a jól működő ipari kapcsolatokra építve; 
(megbeszélések)

6. Minden új kezdeményezésben különös 
figyelmet kell fordítani a gazdaság gerincét 
képező kkv-kra. A „gondolkozz először 
kicsiben” elvet valamennyi uniós jogalkotási 
javaslatban tiszteletben kell tartani, és a 
Bizottság hatásvizsgálataiban egyértelmű 

elvekkel összhangban meg kell erősíteni a 
kkv-tesztet, ugyanakkor teljes mértékben 
tiszteletben kell tartani a szociális és 
környezetvédelmi normákat és a fogyasztói 
jogokat; (megbeszélések) 

7. A kkv-k finanszírozási kérelmekben, 
pályázatokban és hálózatokban való 
részvételének biztosítása a lehető 
legkevesebb adminisztratív erőfeszítés 
mellett. A magas kockázatú innovációs 
projektekkel rendelkező kkv-k 
finanszírozáshoz való hozzáférését tovább kell 
fejleszteniük az olyan szervezeteknek, mint 
az Európai Innovációs Tanács és az Európai 
Beruházási Bank; (megbeszélések)

8. Jobb keret létrehozása a fenntarthatóbb és 
fokozott biológiai sokféleséggel rendelkező 
üzleti modelleket célzó K+I beruházások 
számára (ECP10, 11 és 14), a technológia 
és az innováció középpontba helyezése a 
növekedés motorjaiként; (IT 1.3)

9. A kollektív gazdasági teljesítmény 
előmozdítása autonóm, versenyképes ipar 
révén; (FR3)

10. Stratégiai ágazatok azonosítása és 
fejlesztése, beleértve az űrágazatot, a 
robotikát és a mesterséges intelligenciát; (FR 
3 & 9)

11. Befektetés egy turizmuson és kultúrán alapuló 
gazdaságba, beleértve a számos kis európai 
desztinációt is; (IT 1.2) 

12. Az ellátás biztonságának kezelése az 
inputforrások/nyersanyagok diverzifikálása 
és a kulcsfontosságú termékek európai 
gyártásának fokozása révén, például az 
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egészségügy, az élelmiszeripar, az energia, a 
védelem és a közlekedés terén; (FR 9, LT 1, IT 
1.4)

13. Az európai vállalkozások digitalizációjának 
előmozdítása, például egy külön 
eredménytábla segítségével, amely lehetővé 
teszi a vállalkozások számára, hogy 
összevessék digitalizációjuk mértékét a 
versenyképesség növelésének általános 
céljával; (DE 2.1)

14. A digitális kohézió előmozdítása az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben 
meghatározott gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió elősegítése érdekében; 
(megbeszélések)

15. A határokon átnyúló együttműködés 
megerősítése a kohézió és az ellenálló 
képesség fokozása érdekében a régiókon 
belül és azokon túl, az európai határokon 
átnyúló mechanizmus és hasonló eszközök 
előmozdítása révén; (megbeszélések)

16. A határokon átnyúló képzési lehetőségek 
bővítése és előmozdítása az európai 
munkaerő továbbképzése és a 
versenyképesség növelése érdekében, 
a polgárok gazdasági jártasságának 
növelése mellett; (DE 2.2, LT7). Az európai 
munkavállalók közötti cserekapcsolatok 
előmozdítása az Európai Foglalkoztatási 
Központon keresztül. (IT 6.1) A fiatalok 
természettudományos tantárgyak tanulására 
való ösztönzése; (IT 1.5)

17. A bürokrácia csökkentése, amennyiben 
az nem alapvető fontosságú (engedélyek, 
tanúsítványok); (IT 2.1)

18. A hamisítás és a tisztességtelen verseny elleni 
küzdelem; (IT 2.4)

19. Az induló vállalkozások és a kkv-k 
innovációs projektekben való nagyobb 
részvételének biztosítása, mivel ez növeli 
innovációs erejüket, versenyképességüket 
és hálózatépítésüket. (online platform, 
megbeszélések)

20. Az egységes piac megszilárdításának 
és védelmének továbbra is prioritásnak 
kell maradnia; az uniós és nemzeti szintű 
intézkedések és kezdeményezések nem 
lehetnek károsak az egységes piacra nézve, 
és hozzá kell járulniuk a személyek, az áruk, a 
szolgáltatások és a tőke szabad áramlásához; 
(megbeszélések)

21. Az új uniós szakpolitikai kezdeményezéseket 
„versenyképességi vizsgálatnak” kell 
alávetni, hogy elemezni lehessen a 
vállalatokra és üzleti környezetükre gyakorolt 
hatásukat (üzleti költségek, innovációs 
képesség, nemzetközi versenyképesség, 
egyenlő versenyfeltételek stb.). Ennek az 
ellenőrzésnek összhangban kell lennie a 
Párizsi Megállapodással és a fenntartható 
fejlesztési célokkal, beleértve a nemek közötti 
egyenlőséget is, és nem áshatja alá az emberi, 
szociális és munkavállalói jogok, valamint 
a környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi 
normák védelmét. Ennek érdekében javasoljuk 
egy európai versenyképességi tanácsadó 
testület létrehozását is, amely nyomon 
követi a versenyképességi ellenőrzés 
elvégzésének módját, és különösen értékeli 
a jogszabályok kumulatív hatását, valamint 
javaslatokat terjeszt elő az uniós vállalatok 
versenyképességéhez szükséges megfelelő 
keretfeltételek javítására. E szervnek a 
szervezett civil társadalmat és a szociális 
partnereket is be kell vonnia irányításába; 
(megbeszélések)
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13. Javaslat: Befogadó munkaerőpiacok10

Célkitűzés: Javasoljuk a munkaerőpiacok működésének javítását annak érdekében, hogy 
tisztességesebb munkakörülményeket biztosítsanak, és előmozdítsák a nemek közötti egyenlőséget, 
ideértve a fiatalok és a kiszolgáltatott csoportok foglalkoztatását is. Az EU-nak, a tagállamoknak és a 
szociális partnereknek véget kell vetniük az aktív keresők szegénységének, foglalkozniuk kell a platform-
munkavállalók jogaival, be kell tiltaniuk a fizetés nélküli szakmai gyakorlatokat, és biztosítaniuk kell a 
méltányos munkaerő-mobilitást az EU-ban. Elő kell mozdítanunk a szociális párbeszédet és a kollektív 
tárgyalásokat. A hatáskörök, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása 
mellett biztosítanunk kell a szociális jogok európai pillérének uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten 
történő teljes körű végrehajtását „az esélyegyenlőség és a munkaerőpiachoz való hozzáférés” és „a 
méltányos munkafeltételek” terén, ideértve a 2030-ra vonatkozó kiemelt célokat is, valamint a társadalmi 
haladásról szóló jegyzőkönyvet integrálni kell a Szerződésekbe. Ennek során tiszteletben kell tartani 
a nemzeti hagyományokat és a szociális partnerek autonómiáját, valamint együtt kell működni a civil 
társadalommal. Ezt a célkitűzést az alábbiak révén lehet elérni:

Intézkedések:

1. Annak biztosítása, hogy a jogszabályban 
meghatározott minimálbérek garantálják, 
hogy minden munkavállaló tisztességes 
és valamennyi tagállamban hasonló 
életszínvonalon éljen. A minimálbér szintjének 
meghatározásához egyértelmű kritériumokat 
kell meghatározni (pl. a megélhetési 
költségek, az infláció, a szegénységi küszöb, 
az átlag- és mediánbér nemzeti szinten). E 
kritériumok fényében rendszeresen felül kell 
vizsgálni a kötelező minimálbérek szintjét, 
biztosítva, hogy az megfelelőek legyenek. 
Különös figyelmet kell fordítani a szabályok 
hatékony végrehajtására és az életszínvonal 
javulásának nyomon követésére. Ugyanakkor 
az egész EU-ban meg kell erősíteni és elő kell 
mozdítani a kollektív tárgyalásokat; (ECP1 & 
30; DE 4.2; online platform).

2. A munkaidőről szóló irányelv (2003/88/EK 
irányelv) és más, a munka és a magánélet 
közötti egészséges egyensúlyt biztosító 
jogszabályok végrehajtásának számbavétele 
és szigorúbb érvényesítése, egyszersmind 
új nemzeti szakpolitikákat dolgozva ki e 
tekintetben; (ECP2) 

3. Olyan jogszabályok bevezetése vagy 
megerősítése, amelyek az úgynevezett 
„intelligens munkavégzést” szabályozzák, és 
ösztönzik a vállalatokat ezek előmozdítására. 
(ECP 7) Az EU-nak biztosítania kell a 
lecsatlakozáshoz való jogot, többet kell tennie 
a munkahelyi digitális szakadék kezelése 
érdekében, és értékelnie kell a távmunka 
egészségre, munkaidőre és a vállalatok 

teljesítményére gyakorolt hatásait. Garantálni 
kell az emberi jogokon alapuló méltányos 
digitalizációt, a jobb munkakörülményeket és 
a kollektív tárgyalásokat; (megbeszélések)

4. Integrált uniós szintű foglalkoztatáspolitikák, 
ahol az aktív munkaerőpiaci politikák továbbra 
is központi szerepet töltenek be és egyre 
inkább összehangoltak (IT 6.2) eközben a 
tagállamok arra összpontosítanak, hogy 
folytassák reformtörekvéseiket annak 
érdekében, hogy kedvező feltételeket 
teremtsenek a minőségi munkahelyek 
létrehozásához. (megbeszélések) 

5. Lépések megtétele annak biztosítása 
érdekében, hogy a szociális jogok teljes 
védelmet és garanciát élvezzenek a gazdasági 
szabadságokkal való összeütközés esetén, 
többek között a társadalmi haladásról 
szóló jegyzőkönyvnek a Szerződésekbe 
történő bevezetése révén. (online platform, 
megbeszélések) 

6. A nemek közötti egyenlőség biztosítása a 
2020–2025 közötti időszakra szóló uniós nemi 
esélyegyenlőségi stratégiával összhangban. 
Az EU-nak továbbra is figyelnie kell a nemek 
közötti egyenlőség mutatóját (attitűdök, 
bérkülönbségek, foglalkoztatás, vezetés stb.), 
évente nyomon kell követnie a stratégiát, és 
átláthatóvá kell tennie az elért eredményeket; 
valamint ösztönöznie kell a szakértelem 
és a bevált gyakorlatok megosztását, és 
létre kell hoznia egy közvetlen állampolgári 
visszajelzési mechanizmust (pl. ombudsman); 
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(ECP28; IT 5.a.1). Foglalkozni kell a nemek 
közötti bérszakadékkal, és kvótákat kell 
bevezetni a vezető beosztásokban; Nagyobb 
támogatást kell nyújtani a női vállalkozóknak 
az üzleti környezetben és a nőknek a 
természettudományok, a technológia, a 
műszaki tudományok és a matematika terén 
(megbeszélések).

7. A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása, 
például a vállalatoknak nyújtott pénzügyi 
támogatás, valamint a munkáltatók és a 
munkavállalók számára nyújtott kiegészítő 
támogatás (NL 4), valamint a fiatal vállalkozók 
és a fiatal önfoglalkoztató szakemberek 
támogatása, például oktatási eszközök és 
tanfolyamok révén (megbeszélések);

8. A hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztatásának előmozdítása (NL 4), 
különösen a fogyatékossággal élők körében 
(online platform); 

9. A foglalkoztatás és a társadalmi mobilitás 
előmozdítása, és ezáltal az önmegvalósítás 
és az önrendelkezés teljes lehetősége. 
(IT 5.a.4 & IT 6.1) Hosszú távú stratégiát 
lehetne kidolgozni annak biztosítására, hogy 
társadalmainkban mindenki rendelkezzen a 
megfelelő készségekkel ahhoz, hogy állást 
találjon és kibontakoztassa tehetségét, 
különös tekintettel a fiatal generációra 
(megbeszélések). Fontos beruházni a 
változó munkaerő-piaci igényekhez igazított 
készségekbe és az egész életen át tartó 
tanulás előmozdítása többek között 
csereprogramok révén az élet minden 
szakaszában, valamint az egész életen át 
tartó tanuláshoz való jog és a képzéshez 
való jog biztosítása. (FR 6; DE 4.1) E 
célból meg kell erősíteni a vállalkozások, a 
szakszervezetek és a szakképzési, oktatási és 
képzési szolgáltatók közötti együttműködést 
(megbeszélések).

14. Javaslat: Erősebb szociálpolitikák11

Célkitűzés: Javasoljuk az egyenlőtlenségek csökkentését, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet 
és a szegénység kezelését. Átfogó szegénységellenes stratégiát kell kialakítanunk, amely magában 
foglalhatja többek között a megerősített gyermekgaranciát és ifjúsági garanciát, a minimálbérek 
bevezetését, a minimáljövedelem-rendszerek közös uniós keretét és a tisztességes szociális 
lakhatást. A hatáskörök, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének tiszteletben tartása 
mellett biztosítanunk kell a szociális jogok európai pillérének uniós, nemzeti, regionális és helyi 
szinten történő teljes körű végrehajtását „a szociális védelem és a társadalmi befogadás” terén, 
ideértve a 2030-ra vonatkozó kiemelt célokat is, valamint a társadalmi haladásról szóló jegyzőkönyvet 
integrálni kell a Szerződésekbe. Ezt a célkitűzést az alábbiak révén lehet elérni:

Intézkedések:

1. Az EU hatásköreinek kiszélesítése a szociális 
politika terén, valamint olyan jogszabályok 
előterjesztése, amelyek előmozdítják 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. 
(ECP19 & 21) Az EU támogathatná és 
kiegészíthetné a tagállamok arra irányuló 
politikáit, hogy a minimumjövedelemre 
vonatkozó közös keretet javasoljanak 
annak biztosítása érdekében, hogy senkit 
se hagyjunk hátra; Ezeket az intézkedéseket 
a szociális jogok európai pillérének és 

cselekvési tervének teljes körű végrehajtása 
keretében kell megvalósítani; (megbeszélések)

2. Ne veszélyeztessék a jóléti jogokat 
(közegészségügy, közoktatás, munkaügyi 
politikák); (IT 4.a.1)

3. A szociális és egészségügyi kutatás 
előmozdítása az EU-ban, a közérdekűnek 
tekintett és a tagállamok által elfogadott 
prioritási irányvonalak mentén, valamint a 
megfelelő finanszírozás biztosítása. Többek 
között meg kell erősíteni a szakterületek, 
országok, tanulmányi központok (egyetemek 
stb.) közötti együttműködést. (ECP 20) 
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4. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása minden 16 év 
alatti személy számára az egész EU-ban, 
amennyiben ezek a szolgáltatások nemzeti 
összefüggésben nem állnak rendelkezésre; 
(megbeszélések)

5. Annak biztosítása, hogy az EU a szociális 
partnerekkel és a nemzeti kormányokkal 

együtt támogassa a polgárok tisztességes 
szociális lakhatáshoz való célzott 
hozzáférését sajátos igényeiknek 
megfelelően. A pénzügyi erőfeszítést meg kell 
osztani a magánfinanszírozók, a bérbeadók, 
a lakhatás kedvezményezettjei, a tagállamok 
központi és helyi szintű kormányai és az 
Európai Unió között. (ECP25) 

15. Javaslat: Demográfiai átmenet12

Célkitűzés: Javasoljuk a demográfiai átmenetből eredő kihívások kezelését, különös tekintettel az 
alacsony születési arányra és a népesség folyamatos öregedésére, biztosítva az emberek egész 
életen át tartó támogatását, mivel ezek Európa átfogó rezilienciájának kritikus elemeit képezik. Ennek 
olyan átfogó fellépést kell magában foglalnia, amely minden generációra kiterjed, a gyermekektől és 
a fiataloktól kezdve a családokon át a munkaképes korú népességig, a még munkára kész idősekig, 
valamint a nyugdíjasokig vagy gondozásra szorulókig. Ezt a célkitűzést az alábbiak révén lehet elérni:

Intézkedések:

1. Minőségi, megfizethető és hozzáférhető 
gyermekgondozás biztosítása Unió-szerte, 
hogy az anyák és az apák magabiztosan össze 
tudják egyeztetni a munkájukat és a családi 
életüket. Ez adott esetben magában foglalhatja 
a munkahelyen vagy annak közelében 
rendelkezésre álló gyermekgondozási 
lehetőségeket is. Néhány tagállamban 
éjszakai ellátás is rendelkezésre áll, aminek 
példaként kell szolgálnia. Ezt olyan támogató 
intézkedések kísérhetik, mint például a 
gyermekek számára szükséges felszerelésekre 
vonatkozó kedvezményes héakulcsok. Alapvető 
fontosságú a gyermekek szegénységének 
és társadalmi kirekesztésének megelőzése; 
(ECP 22 & 26) Ennek egyik eszköze lehet 
a gyermekgarancia kiterjesztése, amely 
garantálja a rászoruló gyermekek hozzáférését 
az olyan szolgáltatásokhoz, mint az oktatás 
és gondozás, az egészségügyi ellátás, a 
táplálkozás és a lakhatás (online platform, 
megbeszélések). 

2. Célzott támogatás és munkaügyi 
védelem bevezetése a fiatalok számára. A 
munkaképes korú népességre irányuló ilyen 
intézkedéseknek magukban kell foglalniuk 
az anyák és az apák munkához való 
visszatérésével kapcsolatos ismeretekhez 
való hozzáférést. (ECP 22) Az ifjúsági garancia 
megerősítése olyan eszköz lehet, amely 

javítja a 30 év alatti fiatalok hozzáférését a 
színvonalas állásajánlatokhoz, a folyamatos 
oktatáshoz, a tanulószerződéses gyakorlati 
képzésekhez vagy a szakmai gyakorlatokhoz; 
(megbeszélések)

3. Az Unión belüli, oktatáshoz kapcsolódó 
szabad mozgáshoz való jognak előmozdítása, 
többek között az oklevelek, fokozatok, 
készségek és képesítések kölcsönös 
elismerése révén; (megbeszélések)

4. A jogszabályok és azok végrehajtásának 
javítása annak érdekében, hogy valamennyi 
tagállamban biztosított legyen a családok 
támogatása, például a szülői szabadság, 
valamint a szülési és gyermekgondozási 
támogatások. (ECP 26 & IT 5.a.1) A 
lakhatás döntő szerepet játszik a családok 
támogatásában, és foglalkozni kell vele 
(online platform, megbeszélések);

5. Intézkedések annak garantálása érdekében, 
hogy minden család azonos családjogokat 
élvezzen valamennyi tagállamban. E 
jogok közé tartozik a házassághoz és az 
örökbefogadáshoz való jog; (ECP 27)

6. A rugalmas nyugdíjkorhatár előmozdítása 
az idősek sajátos helyzetének 
figyelembevételével. A nyugdíjkorhatár 
meghatározásakor szakmától függően 
különbséget kell tenni, és ezáltal figyelembe 
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kell venni a különösen megterhelő – szellemi 
és fizikai – munkát; (ECP 21 & IT 5.a.1)

7. Az időskori szegénység megelőzése 
minimálnyugdíj bevezetésével. E 
minimumszinteknek figyelembe kell venniük 
az adott tagállam életszínvonalát, szegénységi 
küszöbét és vásárlóerejét; (ECP 21)

8. Megfelelő szociális és egészségügyi ellátás 
biztosítása az idősek számára. Ennek során 
fontos foglalkozni mind a közösségi, mind a 
bentlakásos gondozással. Az intézkedéseknek 
hasonlóképpen figyelembe kell venniük mind a 
gondozottakat, mind a gondozókat; (ECP 23)

9. A lemaradásban lévő régiók fenntartható 
fejlődésének és demográfiai rezilienciájának 

biztosítása annak érdekében, hogy élénkebbé 
és vonzóbbá váljanak, többek között a 
kohéziós politika révén; (online platform & 
megbeszélések)

10. Összehangolt európai szintű fellépés az 
olyan tényezők szerint lebontott adatok 
gyűjtésére, mint a nemek közötti egyenlőség, 
a demográfiai tendenciák elemzése, a bevált 
gyakorlatok és ismeretek megosztása, 
valamint a tagállamok támogatása a 
megfelelő szakpolitikák kialakításában és 
végrehajtásában, többek között egy erre a 
területre szakosodott uniós szerv létrehozása 
révén. (online platform & megbeszélések)

16. Javaslat: Költségvetési és adópolitikák13

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU mozdítsa elő a jövőorientált beruházásokat, és összpontosítson 
az erős szociális és nemi dimenzióval rendelkező zöld és digitális átállásra, a Next Generation EU és 
a SURE eszköz példáira építve. Az EU-nak figyelembe kell vennie az Ukrajna elleni háború társadalmi 
és gazdasági hatásait, valamint a gazdaságirányítás és az új geopolitikai körülmények közötti 
kapcsolatot, saját források révén megerősítve a költségvetését. A polgárok el akarják mozdítani az 
adózás súlypontját az emberektől és a kkv-któl, és ehelyett az adókijátszókra, a nagy szennyezőkre 
és a digitális óriásokra összpontosítanának, ugyanakkor azt akarják, hogy az EU támogassa a 
tagállamokat és a helyi önkormányzatokat önmaguk finanszírozásában és az uniós források 
felhasználásában. Ezt a célkitűzést az alábbiak révén lehet elérni:

Intézkedések:

1. Az adópolitikák harmonizálása és 
koordinálása az EU tagállamain belül az 
adócsalás és az adókikerülés megelőzése, az 
EU-n belüli adóparadicsomok felszámolása 
és a külföldre történő kiszervezések elleni 
fellépés érdekében, többek között annak 
biztosítása révén, hogy az adóügyi döntéseket 
az Európai Unió Tanácsában minősített 
többséggel lehessen meghozni. Másrészt 
a polgári vitacsoportok olyan ajánlásokat 
fogalmaztak meg, amelyek szerint az 
adózás az egyes országok hatáskörébe 
tartozik, amelyeknek saját célkitűzéseik és 
körülményeik vannak; (ECP 13 & 31, IT 4.b.3, 
NL2.3)

2. Az uniós tagállamok közötti együttműködés 
előmozdítása annak biztosítása érdekében, 
hogy az EU valamennyi vállalata méltányosan 
kifizesse az adókból rájuk eső részt; Közös 

társaságiadó-alap vagy minimális tényleges 
adókulcs bevezetése. (NL3)

3. Annak biztosítása, hogy a vállalatok ott 
fizessenek adót, ahol a nyereség keletkezik; 
(ECP 13)

4. Annak biztosítása, hogy az adópolitika 
támogassa az európai ipart és 
megakadályozza a munkahelyek megszűnését 
Európában; (ECP 13 & 31)

5. Az uniós szintű közös hitelfelvétel további 
mérlegelése azzal a céllal, hogy kedvezőbb 
hitelfelvételi feltételeket teremtsen, a 
tagállami szintű felelős költségvetési politikák 
fenntartása mellett; (LT 9) 

6. Az uniós források felhasználására 
vonatkozó felügyelet megerősítése, helyi és 
önkormányzati szinten is. (LT 10)
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„Az EU a világban”

17. Javaslat: Az EU külföldi szereplőktől való függőségének 
csökkentése a gazdasági szempontból stratégiai jelentőségű 
ágazatokban

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy megerősítse 
autonómiáját az olyan kulcsfontosságú stratégiai ágazatokban, mint a mezőgazdasági termékek, a 
stratégiai jelentőségű gazdasági áruk, a félvezetők, a gyógyászati termékek, az innovatív digitális és 
környezetvédelmi technológiák és az energia, az alábbiak révén:

Intézkedések:

1. a kutatási, fejlesztési és innovációs 
tevékenységek, valamint a köz- és 
magánszférabeli partnerek ezzel kapcsolatos 
együttműködésének ösztönzése

2. ambiciózus kereskedelmi tárgyalási 
menetrend fenntartása, amely hozzájárulhat 
az ellátási láncok rezilienciájának kiépítéséhez 
és diverzifikálásához, különösen a 
nyersanyagok tekintetében, ugyanakkor segít 
egyenlőbben és több partnerrel megosztani 
a kereskedelmi előnyöket, ezáltal korlátozva 
kitettségünket és azt, hogy kis számú, 
potenciálisan kockázatos beszállítótól 
függjünk.14

3. az uniós ellátási láncok rezilienciájának 
növelése az EU stratégiai ágazataiba 
irányuló beruházások ösztönzése, a 
kritikus fontosságú termékek és eszközök 
felhalmozása, valamint a kritikus fontosságú 
nyersanyagok ellátási forrásainak 
diverzifikálása révén;

4. további beruházások a belső piac 
kiteljesítésébe és egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése annak érdekében, hogy e 

termékek Európai Unióban való előállítása és 
vásárlása vonzóbbá váljon.

5. annak támogatása, hogy ezek a termékek 
folyamatosan elérhetők és megfizethetők 
legyenek az európai fogyasztók számára 
és csökkentsük a külső függőséget, 
például strukturális és regionális politikák, 
adókedvezmények, támogatások, 
infrastrukturális és kutatási beruházások, 
a kkv-k versenyképességének ösztönzése, 
valamint oktatási programok révén annak 
érdekében, hogy az alapvető szükségletek 
biztosítása szempontjából releváns 
szakemberek és munkahelyek Európában 
maradjanak.15

6. egy egész Európára kiterjedő program, amely 
támogatja a helyi kistermelőket a stratégiai 
ágazatokban valamennyi tagállamban16, 
az uniós programok és pénzügyi eszközök, 
például az InvestEU nagyobb mértékű 
kihasználásával. 

7. jobb együttműködés a tagállamok között az 
ellátási lánc kockázatainak kezelése terén17
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18. Javaslat: Az EU külföldi szereplőktől való függőségének 
csökkentése az energiaágazatban

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy a folyamatban lévő zöld átállással összefüggésben az EU nagyobb 
autonómiát érjen el az energiatermelés és -ellátás területén az alábbiak révén:

Intézkedések:

1. stratégia elfogadása annak érdekében, 
hogy az EU autonómabbá váljon az 
energiatermelés terén. A meglévő európai 
energiaügynökségeket egy európai szervben 
kellene összevonni, amely koordinálja a 
megújuló energia fejlesztését és előmozdítja 
az ismeretek megosztását18

2. olyan területek aktív támogatása, mint a 
tömegközlekedési és energiahatékonysági 
projektek, egy nagy sebességű páneurópai 
vasúti és árufuvarozási hálózat, a tiszta és 
megújuló energiaforrásokon (különösen a 
nap- és szélenergián) alapuló energiaellátás 
és az alternatív technológiák (például a 
hidrogén vagy a hulladékból előállított energia) 
bővítése, valamint a közlekedési kultúra 
megváltoztatása a városokban az egyéni 
autóhasználat helyett a tömegközlekedés, az 
elektromos autók megosztott használata és a 
kerékpározás irányába.19

3. az igazságos és méltányos átállás biztosítása, 
kiemelt támogatás a kiszolgáltatott 
helyzetben lévő polgárok számára, akik a 
legnagyobb kihívásokkal szembesülnek 
a klímasemlegességre való átállás során, 
és akik már most is megszenvedik az 
energiaárak növekedését az energiafüggőség, 

illetve az energiaárak nemrégiben történt 
megháromszorozódása miatt.

4. fokozott együttműködés a megújuló energiára 
történő, folyamatban lévő európai zöld átállás 
során a nukleáris energia felhasználásának 
értékelésében, megvizsgálva azokat a közös 
problémákat, amelyeket a nukleáris energia 
megoldhat vagy éppen előidézhet, hiszen azt 
sok tagállam még mindig alkalmazza.20 

5. együttműködés a nemzetközi partnerekkel 
annak érdekében, hogy elkötelezzék magukat 
az éghajlatváltozás kezelésére irányuló 
ambiciózusabb célok elérése mellett a 
különböző nemzetközi fórumokon, többek 
között a G7-ek és a G20-ak szintjén.

6. A külkereskedelem összekapcsolása 
éghajlat-politikai intézkedésekkel (pl. egy 
éghajlatbarát technológiákra és innovációkra 
irányuló beruházási csomag elindításával, 
finanszírozási programokkal együtt)21

7. az importált energia közös beszerzése 
és a fenntartható energiával kapcsolatos 
partnerségek folytatása Európa 
energiaimporttól való függőségének 
csökkentése érdekében, különösen a gáz 
és a kőolaj területén, valamint az EU saját 
energiaforrásainak fejlesztése.
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19. Javaslat: Szabványok meghatározása az EU-n belül és kívül a 
kereskedelmi és beruházási kapcsolatok területén

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU erősítse kereskedelmi és beruházási kapcsolatainak etikai 
dimenzióját az alábbiak révén:

Intézkedések:

1. többoldalú, szabályokon alapuló nemzetközi 
kereskedelmi struktúránk megőrzése és 
megreformálása, valamint partnerség a 
hasonlóan gondolkodó demokráciákkal

2. hatékony és arányos uniós jogszabályok 
annak biztosítására, hogy a tisztességes 
munkára vonatkozó normákat teljes 
mértékben alkalmazzák a globális 
értékláncokban, beleértve az uniós termelési 
és ellátási folyamatokat, valamint hogy az 
importált áruk megfeleljenek a minőségi 
etikai normáknak, a fenntartható fejlődésnek 
és az emberi jogi normáknak, beleértve a 
munkavállalói és szakszervezeti jogokat is, 
biztosítva az ezen uniós jogszabályoknak 
megfelelő termékek tanúsítását22, valamint 
egy uniós szintű párbeszédfolyamat 
elindítása, amelynek célja, hogy tájékoztatást 
és oktatást biztosítson a nemzetközi 
kereskedelempolitika változásainak környezeti 
és etikai hatásairól

3. a kényszermunkát és gyermekmunkát 
megengedő országokból származó 

termékek behozatalának és értékesítésének 
korlátozása, a vállalatok időszakosan frissített 
feketelistája, valamint a gyermekmunkával 
kapcsolatos fogyasztói tudatosság 
növelése az EU hivatalos csatornáin nyújtott 
tájékoztatás révén23.

4. az uniós szabadkereskedelmi megállapodások 
kereskedelemmel és fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos fejezeteinek nyomon követése 
és érvényesítése, végső megoldásként 
egy szankciókon alapuló mechanizmus 
lehetőségével.

5. Az EU általános vámkedvezmény-
rendszerének (GSP) reformja, kiegészítve 
azt szigorú feltételességi rendelkezésekkel 
és hatékony és megfelelő nyomonkövetési, 
jelentéstételi és párbeszédfolyamatokkal 
annak érdekében, hogy javítsuk a 
GSP kereskedelemre, emberi jogokra 
és a fejlődésre gyakorolt hatását a 
partnerországokban, meg nem felelés esetén 
a kereskedelmi kedvezmények megvonásával. 
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20. Javaslat: Szabványok meghatározása az EU-n belül és kívül a 
környezetpolitikában

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU erősítse kereskedelmi kapcsolatainak környezeti dimenzióját az 
alábbiak révén:

Intézkedések:

1. az ökocímkézés harmonizálása és 
erősítése, valamint kötelező ökopontszám 
bevezetése, amelyet a fogyasztók által 
megvásárolható minden terméken fel kell 
tüntetni. Az ökopontszámot a gyártásból és a 
szállításból származó kibocsátások, valamint 
a károsanyag-tartalom alapján számítanák 
ki egy, a veszélyes termékeket tartalmazó 
lista alapján. Az ökopontszámot egy uniós 
hatóságnak kell kezelnie és felügyelnie24.

2. a környezetvédelmi normák megerősítése 
a hulladékkivitelre vonatkozóan, valamint 
szigorúbb ellenőrzések és szankciók az 
illegális kivitel megállítására. Az EU-nak 
ösztönöznie kell a tagállamokat arra, hogy 
saját hulladékukat hasznosítsák újra és 
energiatermelésre használják fel25.

3. a szennyező csomagolás megszüntetésének 
célul kitűzése a csomagolás mennyiségének 
csökkentése vagy környezetbarátabb 
csomagolás előmozdítása révén26, 
továbbá partnerségek kialakítása a fejlődő 
országokkal, infrastruktúrájuk támogatásával 
és olyan, kölcsönösen előnyös kereskedelmi 
megállapodások kötésével, amelyek segítik 
őket a zöld energiaforrásokra való átállásban27.

4. a magas szintű fenntarthatósági normákat 
alkalmazó országok jutalmazása azáltal, 
hogy fenntartható áruik és szolgáltatásaik 
tekintetében további hozzáférést biztosítunk 
számukra az uniós piachoz, egyoldalúan 
a GSP+ általános preferenciarendszeren, 
kétoldalúan tárgyalásos kereskedelmi 
megállapodásokon, vagy többoldalúan 
a Kereskedelmi Világszervezet 
kezdeményezésein keresztül 

21. Javaslat: Döntéshozatal és kohézió az Unióban

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU javítsa a gyors és hatékony döntéshozatalra való képességét, 
különösen a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) terén, képviseljen egységes álláspontot 
és valóban globális szereplőként lépjen fel, pozitív szerepet játszva a világban és hatékonyan 
hozzájárulva a válságokra való reagáláshoz, különösen az alábbiak révén:

Intézkedések:

1. különösen a KKBP területén, amelyet úgy 
kellene megváltoztatni, hogy a jelenleg 
egyhangú szavazást igénylő kérdéseket 
főszabály szerint minősített többséggel 
lehessen eldönteni28.

2. a biztonság- és védelempolitikai 
együttműködésnek a közelmúltban 
jóváhagyott stratégiai iránytűre való alapozása 
és az Európai Békekeret felhasználása29 

3. a főképviselő szerepének megerősítése annak 
biztosítása érdekében, hogy az EU egységes 
álláspontot képviseljen.30

4. megállapodás egy határozott jövőképben 
és közös stratégiában az EU egységének és 
döntéshozatali képességének megszilárdítása 
érdekében, hogy az EU felkészülhessen a 
további bővítésekre31.

5. a közelmúltban megkötött kereskedelmi 
megállapodások gyorsabb ratifikálása, amely 
nem zárja ki a megfelelő vizsgálatukat és 
megvitatásukat.
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22. Javaslat: Az EU átláthatósága és a polgárokkal fenntartott 
kapcsolatai 

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU – különösen nemzetközi szintű fellépéseiben, többek között a 
kereskedelmi tárgyalások során – váljon megközelíthetőbbé a polgárok számára a jobb tájékoztatás, az 
oktatás, a polgári részvétel, valamint fellépéseinek átláthatósága útján, különösen az alábbiak révén:

Intézkedések:

1. a polgárokkal és a helyi intézményekkel 
fenntartott kapcsolatok erősítése annak 
érdekében, hogy javítsuk az átláthatóságot, 
elérjük a polgárokat és jobban 
kommunikáljunk és konzultáljunk velük a 
konkrét uniós kezdeményezésekről, illetve 
nemzetközi szinten32.

2. a polgárok fokozottabb részvétele az Unió 
nemzetközi politikájában és a polgárokat 
közvetlenül bevonó, az Európa jövőjéről szóló 
konferenciához hasonló események nemzeti, 
helyi és európai szinten33, a szervezett civil 
társadalom aktív részvételével34. 

3. valamennyi érdekelt fél részéről teljes körű 
támogatás azon polgárok számára, akik úgy 
döntenek, hogy szervezett civil társadalmi 
szervezetekben vesznek részt, ahogyan a 
Covid19 és Ukrajna kapcsán tették.

4. Külön költségvetés biztosítása az EU 
működésével és értékeivel kapcsolatos 
oktatási programok kidolgozására, 
amelyeket az EU javasolhatna az azt igénylő 
tagállamoknak, hogy azokat beépíthessék 
tanterveikbe (alap- és középfokú, illetve 
egyetemi oktatás). Ezen túlmenően az 
Erasmus-program keretében egy másik 
európai országban tanulni kívánó hallgatók 
számára külön kurzust lehetne indítani az 
EU-ról és annak működéséről. Az ezt a kurzust 
választó hallgatók elsőbbséget élveznek 
az említett Erasmus-programok helyeinek 
elosztásakor.

5. az EU médiastratégiájának javítása a 
közösségi médiában való láthatóságának 
növelésével, tartalmai aktív népszerűsítésével, 
valamint az innováció ösztönzésével az 
akadálymentes európai közösségi média 
előmozdítása révén.35

23. Javaslat: Az EU mint erőteljes szereplő a globális béke és 
biztonság területén

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU továbbra is lépjen fel a párbeszéd előmozdítása, valamint a béke 
és a szabályokon alapuló nemzetközi rend garantálása érdekében36, erősítve a multilateralizmust és 
azokra a nagy múltú uniós békekezdeményezésekre építve, amelyek 2012-ben hozzájárultak Nobel-
díjának odaítéléséhez, ugyanakkor erősítse közös biztonságát az alábbiak révén37:

Intézkedések:

1. Saját közös fegyveres erői, amelyek önvédelmi 
célokra szolgálnak és kizárnak bármilyen 
agresszív katonai fellépést, továbbá képesek 
támogatást nyújtani válsághelyzetekben, 
például természeti katasztrófák idején. Ezeket 
az európai határokon kívül is be lehetne vetni 

kivételes körülmények között és lehetőség 
szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának jogi 
felhatalmazása alapján, tehát a nemzetközi 
joggal összhangban38, a NATO-val való 
versengés vagy párhuzamosság nélkül, 
a különböző országok NATO-val fennálló 
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kapcsolatának tiszteletben tartásával, 
továbbá az EU NATO-val való kapcsolatainak 
értékelése az EU stratégiai autonómiájáról 
folytatott vita tükrében.

2. Vezető szerep a világszintű biztonság 
megteremtésében az ukrajnai háborút 
követően, az EU közelmúltban elfogadott 
stratégiai iránytűjére építve.

3. Az Unió stratégiai kutatásának és 
kapacitásainak védelme az olyan 
kiemelt ágazatokban, mint az űrágazat, 

a kiberbiztonság, az orvosi ágazat és a 
környezetvédelem39.

4. Az Európai Unióról szóló szerződés 
42. cikkének (7) bekezdésében foglalt 
kölcsönös segítségnyújtási záradék 
működőképességéhez szükséges műveleti 
képességek erősítése, megfelelő uniós 
védelmet nyújtva bármely, harmadik ország 
által megtámadott tagállamnak.

5. Annak átgondolása, hogyan lehet objektív és 
tényszerű módon fellépni a dezinformációval 
és a propagandával szemben 

24. Javaslat: Az EU mint erőteljes szereplő a globális 
kapcsolatépítés területén

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban:

Intézkedések:

1. jobban használja ki kollektív politikai és 
gazdasági súlyát, egységesen kommunikáljon 
és lépjen fel, anélkül, hogy egyes tagállamok 
nem megfelelő kétoldalú válaszlépések révén 
megosztanák az Uniót40.

2. erősítse meg azon képességét, hogy 
szankcionálja azokat az államokat, 
kormányokat, jogalanyokat, csoportokat, 
szervezeteket, valamint magánszemélyeket, 
amelyek/akik nem tartják be alapvető elveit, 
megállapodásait és jogszabályait, valamint 
biztosítsa, hogy a már létező szankciókat 
gyorsan végrehajtsák és érvényesítsék. A 
harmadik országokkal szembeni szankcióknak 
arányosnak kell lenniük az azokat kiváltó 
cselekménnyel, hatékonynak kell lenniük, és 
megfelelő időben kell alkalmazni őket41.

3. mozdítsa elő a fenntartható és szabályokon 
alapuló kereskedelmet, ugyanakkor 
nyisson meg új kereskedelmi és beruházási 
lehetőségeket az európai vállalatok számára. 
Míg a kétoldalú kereskedelmi és beruházási 
megállapodások kulcsfontosságúak az 
európai versenyképesség előmozdításához, 
normákra és szabályokra van szükség az 
egyenlő versenyfeltételek biztosításához. 
Az EU-nak továbbra is aktív és megbízható 

partnernek kell maradnia olyan kereskedelmi 
megállapodások megtárgyalása, megkötése 
és végrehajtása révén, amelyek magas szintű 
fenntarthatósági normákat is rögzítenek

4. a jelentős nemzetközi együttműködési 
megállapodásokat Európai Unióként kösse 
meg, ne pedig az egyes országok útján42.

5. reformálja meg az uniós kereskedelem- és 
beruházáspolitikát a globális multilateralizmus 
újraindítása érdekében, célul tűzve ki a 
tisztességes munkahelyek létrehozását 
és az alapvető emberi jogok védelmét, 
beleértve a munkavállalói és szakszervezeti 
jogokat; a környezet és a biológiai sokféleség 
megőrzését, valamint az éghajlatváltozásról 
szóló Párizsi Megállapodásnak való 
megfelelést; a magas színvonalú 
közszolgáltatások fenntartását; valamint 
Európa ipari bázisának megerősítését. 
Az EU-nak a demokrácián és a békén, a 
szolidaritáson és az emberi, szociális és 
környezeti jogok tiszteletben tartásán alapuló 
mélyreható reform révén hozzá kell járulnia a 
globális multilateralizmus újraindításához, és 
az ILO szerepének megerősítéséhez. 

6. a harmadik országokkal kötött 
együttműködési és beruházási 
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megállapodásokba foglalja bele az 
emberkereskedelem és az illegális 
bevándorlás elleni küzdelmet, valamint 
adott esetben a hazaszállításra vonatkozó 
együttműködést.

7. alakítson ki partnerségeket a fejlődő 
országokkal infrastruktúrájuk támogatása 
és olyan, kölcsönösen előnyös kereskedelmi 
megállapodások révén, amelyek segítik őket a 
zöld energiaforrásokra való átállásban43

8. alakítson ki hatékonyabb és egységesebb 
politikát az autokratikus és hibrid rendszerek 
irányában, valamint partnerségeket az ilyen 
országok civil társadalmi szervezeteivel.

9. növelje az uniós választási megfigyelő 
missziók forrásait. 

10. nyújtson hiteles csatlakozási perspektívát a 
tagjelölt és potenciális tagjelölt országoknak 
az európai béke és stabilitás előmozdítása, 
valamint több millió európai jólétének 
biztosítása érdekében44.

MEGJEGYZÉS: A munkacsoport több tagja is úgy vélte, hogy „Az EU külföldi szereplőktől való 
függőségének csökkentése az energiaágazatban” és „Az EU átláthatósága és a polgárokkal fenntartott 
kapcsolatai” című javaslatok különösen más munkacsoportok számára fontosak. Néhány tag fel 
kívánta hívni a figyelmet a Tanácsban való egyhangú döntéshozatal helyetti más alternatívákra a 
minősített többségi szavazás mellett, például a változó geometriára, a kívülmaradásra és a megerősített 
együttműködésre. A munkacsoport egyes tagjai „Szabványok meghatározása az EU-n belül és kívül a 
kereskedelmi és beruházási kapcsolatok területén” című javaslatban az „etikai” helyett a „fenntartható” 
kifejezés használatát szorgalmazták. Véleménykülönbség merült fel azzal kapcsolatban, hogy az 
új tagállamok csatlakozásához továbbra is az összes jelenlegi tagállam egyhangú egyetértésére 
van-e szükség. Számos vélemény hangzott el arról, hogy milyen mértékben kellene közös fegyveres 
erőket létrehozni. Két tag megemlítette az ír egység lehetőségét arra az esetre, ha Észak-Írország a 
nagypénteki megállapodás rendelkezéseivel összhangban szavazna róla, és hogy az EU felkészüljön 
erre az eshetőségre. 
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„Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság”

25. Javaslat: Jogállamiság, demokratikus értékek és európai 
identitás45

Célkitűzés: A jogállamiság szisztematikus fenntartása valamennyi tagállamban, különösen az 
alábbiak révén:

Intézkedések:

1. Annak biztosítása, hogy az uniós 
szerződésekben és az EU Alapjogi 
Chartájában rögzített értékek és elvek az 
uniós tagság és csatlakozás alku tárgyát 
nem képező, visszafordíthatatlan és 
elengedhetetlen feltételét képezzék. Az uniós 
értékeket valamennyi tagállamban teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani, hogy azok 
a diplomácián és a párbeszéden keresztül 
nemzetközi normaként és vonzó tényezőként 
léphessenek fel. Az EU bővítése nem áshatja 
alá az uniós vívmányokat az alapvető értékek 
és a polgárok jogai tekintetében;46 

2. Az európai értékek kézzelfoghatóvá tétele 
az uniós polgárok számára, elsősorban 
interaktívabb és közvetlenebb részvétel 
révén. E célból meg kell erősíteni az európai 
polgárságot, például egy polgárspecifikus 
jogokat és szabadságokat biztosító 
európai polgársági statútum, valamint a 
határokon átnyúló európai egyesületek és 
nonprofit szervezetek statútuma révén. 
Az európai értékeket a polgárok számára 
didaktikai elemeket és információs 
anyagokat tartalmazó „útravaló csomag” 
révén is népszerűsíteni kell. Végül pedig az 
audiovizuális és online médiát is magában 
foglaló európai közszférát további uniós 
befektetésekkel kell fejleszteni, a meglévő 
uniós médiaközpontokat szintén fejleszteni 
szükséges, és a több mint 500 helyi európai 
összekötő irodát tovább kell támogatni; 47

3. Az EU Alapjogi Chartáját általánosan 
alkalmazandóvá és végrehajthatóvá kell tenni. 
Ezenkívül évente konferenciákat kell szervezni 
a jogállamiságról (a Bizottság jogállamiságról 
szóló jelentését követve) valamennyi tagállam 
küldöttségeinek részvételével, véletlenszerűen 
kiválasztott és különböző állampolgárok, 
köztisztviselők, parlamenti képviselők, helyi 
hatóságok, szociális partnerek és a civil 
társadalom bevonásával. A jogállamiságot a 
helyszínen előmozdító szervezeteket, köztük a 
civil társadalmat is tovább kell támogatni;48

4. A feltételrendszerről szóló rendelet és 
más jogállamisági eszközök tényleges 
alkalmazása és hatályuk értékelése, 
valamint új területekre való kiterjesztésük 
mérlegelése, függetlenül attól, hogy milyen 
jelentőséggel bírnak az uniós költségvetés 
szempontjából. Minden szükséges jogi utat, 
beleértve a Szerződések módosítását is, meg 
kell fontolni a jogállamiság megsértésének 
szankcionálására;49

5. Olyan oktatási és médiaprogramok erősítése, 
amelyek az uniós értékeket a migránsok 
integrációs folyamatának részévé teszik, és 
ösztönzik a migránsok és az uniós polgárok 
közötti interakciót a migránsok uniós 
társadalmakba való sikeres integrációjának 
biztosítása és az uniós polgárok migrációhoz 
kapcsolódó kérdésekről való tájékoztatása 
érdekében.50
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26. Javaslat: Adatvédelem51

Célkitűzés: Védelmezőbb és polgárorientáltabb adatkezelési politika biztosítása, különösen az 
alábbiak révén:

Intézkedések:

1. A meglévő adatvédelmi jogszabályok teljes 
körű végrehajtása és felülvizsgálata annak 
érdekében, hogy szükség esetén értékelni 
lehessen a jelenleg a független nemzeti 
adatvédelmi hatóságok hatáskörébe tartozó, 
a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása mellett a személyes adatokat 
feldolgozó jogalanyokra vonatkozó szigorúbb 
végrehajtási mechanizmusok létrehozását. 
Az ilyen szervezeteket a jelenlegi rendeletben 
szereplőnél szigorúbb módon, éves 
forgalmuk (legfeljebb 4%-os) arányában 
kell szankcionálni, esetleg tevékenységük 
betiltásával is, és évente független 
ellenőrzésnek kell alávetni;52 53

2. Az alapértelmezett és beépített adatvédelem 
elvének jobb érvényesítése, például 
könnyen érthető, tömör és felhasználóbarát, 
harmonizált adatkezelési hozzájárulási 
formanyomtatványok értékelése és 
bevezetése révén, amelyek egyértelműen 
jelzik, hogy mi szükséges és mi nem. A 
felhasználóknak képesnek kell lenniük 
arra, hogy könnyen, gyorsan és tartósan 
hozzájárulásukat adják vagy visszavonják az 
adatfeldolgozáshoz; 54 55

3. A kiskorúak adatainak lehetőleg az uniós 
általános adatvédelmi rendeletben történő 
kezelésére vonatkozó egyértelműbb és 
fokozottabb védelmet biztosító szabályok 
értékelése és bevezetése, többek között a 
kiskorúak érzékeny adatainak különleges 
kategóriájának létrehozása révén, valamint a 
hozzájárulási korhatár harmonizálása az uniós 
tagállamokban. Míg a magánélet védelmére 
vonatkozó szabályok végrehajtásának és a 
figyelemfelkeltésnek továbbra is a tagállamok 
hatáskörébe kell tartoznia, többek között 
nemzeti szinten nagyobb beruházások és 
további erőforrások révén, az EU-nak erősebb 
szerepet kell játszania, például azáltal, hogy 
uniós hatásköröket hoz létre az adatvédelemre 
vonatkozó állampolgári ismeretek oktatása 
terén;56

4. Az európai és nemzeti adatvédelmi hatóságok 
jogosultsági kritériumainak jobb érvényesítése 
a képesítések és az alkalmasság tekintetében, 
tagjaik legmagasabb szintű függetlenségének 
biztosítása érdekében.57 58
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27. Javaslat: Média, álhírek, dezinformáció, tényellenőrzés, 
kiberbiztonság59

Célkitűzés: A dezinformáció kezelése a média függetlenségének és sokszínűségének, valamint a 
médiaműveltségnek a további előmozdítása révén, különösen az alábbiak révén:

Intézkedések:

1. Egy olyan jogszabály bevezetése, amely 
uniós szintű minimumszabályok révén 
kezeli a média függetlenségét fenyegető 
veszélyeket, beleértve a média üzleti 
modelljének felülvizsgálatát az uniós 
médiapiac integritásának és függetlenségének 
biztosítása érdekében;60

2. Az uniós versenyszabályok szigorú 
érvényesítése a médiaágazatban a nagy 
médiamonopóliumok kialakulásának 
megelőzése, valamint a médiapluralizmus és 
az indokolatlan politikai befolyástól és/vagy 
külföldi beavatkozástól való függetlenség 
biztosítása érdekében. A magas szintű etikai 
és önszabályozási normákkal rendelkező, 
minőségi újságírást szintén elő kell 
mozdítani;61

3. Egy uniós szerv létrehozása, amelynek 
feladata a célzott félretájékoztatás és 
beavatkozás észlelése és kezelése, a 
helyzetfelismerés javítása, valamint a 
tényellenőrző szervezetek és a független 
média megerősítése. Továbbra is támogatni 
és népszerűsíteni kell a „forróvonalakat” 
és az olyan weboldalakat, mint a Europe 

Direct, ahol a polgárok és a nemzeti média 
tényszerűen ellenőrzött információkat 
kérhetnek és kaphatnak az európai politikákról 
és szakpolitikákról; 62 63

4. A polgárok médiaműveltségének és a 
dezinformációval és a hamis hírek akaratlan 
terjesztésével kapcsolatos tudatosságának 
előmozdítása, többek között kötelező iskolai 
képzések révén. A tagállamokat arra is 
ösztönözni kell, hogy biztosítsanak e célra 
megfelelő humán és pénzügyi erőforrásokat; 64 

5. A meglévő kezdeményezésekre – például a 
dezinformációs magatartási kódexre és az 
Európai Digitális Média Megfigyelőközpontra 
(EDMO) – építve az online platformok 
kötelezése arra, hogy egyértelmű 
nyilatkozatokat tegyenek az általuk használt 
algoritmusokról (a felhasználókra bízva annak 
eldöntését, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy 
ezeknek alávessék őket) és a dezinformációs 
kockázatokról, amelyeknek a felhasználók ki 
vannak téve, miközben biztosítják a törvényes 
szólásszabadsághoz és a magánélethez való 
jogot.65 66
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28. Javaslat: Média, álhírek, dezinformáció, tényellenőrzés, 
kiberbiztonság (a)

Célkitűzés: Az EU szerepének erősítése a kiberbiztonsági fenyegetések elleni küzdelemben, 
különösen az alábbiak révén:

Intézkedések:

1. Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség 
(ENISA) megerősítése annak érdekében, hogy 
jobban védje az egyéneket, szervezeteket 
és intézményeket a kiberbiztonság 
megsértése és a mesterséges intelligencia 
bűncselekmények céljára való felhasználása 
ellen. Ezzel egyidejűleg biztosítani kell 

az adatvédelmet és a személyes adatok 
védelmét; 67 68

2. A nemzeti kiberbiztonsági hatóságok közötti 
koordináció fokozása és további erőfeszítések 
annak biztosítása érdekében, hogy az 
uniós szintű szabályokat nemzeti szinten 
megfelelően végrehajtsák.69 70

29. Javaslat: Megkülönböztetésmentesség, egyenlőség és 
életminőség71

Célkitűzés: Fellépés az életkörülmények EU-szerte történő harmonizálása és az uniós polgárok 
társadalmi-gazdasági életminőségének javítása érdekében, különösen az alábbiak révén:

Intézkedések:

1. A szakértőkkel és a szociális partnerekkel 
konzultálva átlátható életminőségi mutatók 
kidolgozása, beleértve a gazdasági, szociális 
és jogállamisági kritériumokat is, annak 
érdekében, hogy világos és reális ütemtervet 
lehessen felállítani a szociális normák 
emelésére és a közös uniós társadalmi-
gazdasági struktúra megvalósítására, többek 
között a szociális jogok európai pillérének 
végrehajtása révén. Ezeket be kell építeni 
a gazdaságirányítási keretbe és az európai 
szemeszter folyamatába;72 73

2. A közvetlen közberuházások növelése az 
oktatásba, az egészségügybe, a lakhatásba, 
a fizikai infrastruktúrákba, az idősek és a 
fogyatékossággal élők gondozásába. A 
további beruházásoknak arra is törekedniük 
kell, hogy a polgárok számára megfelelő 
egyensúlyt biztosítsanak a munka és a 
magánélet között. Az ilyen beruházásokat 
teljes mértékben átlátható módon kell 

végrehajtani, lehetővé téve a teljes folyamat 
nyomon követését;74

3. A nagyvállalatok megadóztatásának 
ösztönzése, az adóparadicsomokhoz 
való hozzáférés elleni fellépés és azok 
felszámolása az EU-n belül az olyan kiemelt 
területekre irányuló közberuházások növelése 
érdekében, mint az oktatás (ösztöndíjak, 
Erasmus) és a kutatás. adócsalás elleni 
uniós szintű küzdelemnek eszközként 
kell szolgálnia az államilag finanszírozott 
kezdeményezésekhez szükséges források 
előteremtéséhez;75 76

4. A munkaerő-piaci 
megkülönböztetésmentességre vonatkozó 
uniós szintű kritériumok biztosítása és a 
magánvállalatok által a megkülönböztetésnek 
általában leginkább kitett személyek (pl. 
fiatalok, idősek, nők, kisebbségek) felvételének 
ösztönzése, többek között támogatásokkal, 
második lépésként pedig ideiglenes 
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kvótákkal. Ebbe szorosan be kell vonni a 
szociális partnereket. A munkaerőpiacon 
kívüli diszkriminációt szintén törvényileg 
meg kell akadályozni, és elő kell mozdítani az 
egyenlőséget;77

5. Megfizethető óvodák létrehozásának és 
működésének elősegítése, mind az állami, 
mind a magánszektorban, valamint ingyenes 
gyermekgondozás biztosítása az arra 
rászorulók számára.78

30. Javaslat: Az állatok jogai, mezőgazdaság79

Célkitűzés: Határozott intézkedések meghozatala az ökológiai és éghajlat-orientáltabb 
mezőgazdaság előmozdítása és biztosítása érdekében, különösen az alábbiak révén:

Intézkedések:

1. Részletes, mérhető és határidőhöz kötött 
minimumkritériumok meghatározása a 
haszonállatok védelme és magasabb szintű 
állatjóléti normák biztosítása érdekében, a 
fenntarthatósági célkitűzések bevezetésével 
összhangban és integrált élelmiszerrendszer-
megközelítés alapján;80 81

2. Pénzügyi szankciók bevezetése a 
mezőgazdasági tevékenység negatív 
externáliáiért (pl. üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, peszticidek használata, túlzott 
vízfelhasználás, távolsági szállítás stb.) azok 
környezeti hatása alapján. Az EU-ba behozott 

mezőgazdasági termékeket is ennek alapján 
kell felmérni, hogy többek között vámok 
révén ki lehessen küszöbölni az alacsonyabb 
szintű környezetvédelmi előírásokból eredő 
versenyelőnyt;82

3. A mezőgazdasági tömegtermelés 
támogatásának csökkentése, amennyiben 
az nem járul hozzá a fenntartható átálláshoz 
és e források átcsoportosítása a környezeti 
szempontból fenntartható, ugyanakkor 
megfizethető élelmiszertermékeket biztosító 
mezőgazdaság támogatására.83 84
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„Digitális átalakulás”

Európának világelsővé és normaalkotóvá kell válnia a digitális transzformáció terén, és ki kell alakítania 
az etikus, emberközpontú, átlátható és biztonságos digitális társadalom kiépítésének európai módját. 
Európának ambiciózus megközelítést kell alkalmaznia, és teljes mértékben ki kell használnia a 
digitalizáció kínálta lehetőségeket, ugyanakkor foglalkoznia kell a digitalizációból eredő kockázatokkal 
és kihívásokkal. A digitalizáció társadalmunk minden területét érinti, így minden területen figyelembe 
kell venni. Ezzel összefüggésben említésre került a digitális évtizedben érvényre juttatandó digitális 
jogokról és elvekről szóló európai nyilatkozat, és javaslatokat tettek egy digitális jogokról szóló charta 
esetleges jövőbeli elfogadására.

Az ukrajnai orosz agresszió csak megerősített számos, a javaslatokban tárgyalt pontot, például a digitális 
szuverenitás szükségességét, valamint a kibervédelemre és a dezinformációval szembeni védelemre 
való fokozott összpontosítást. Egyértelművé tette azt is, hogy napjainkban a konfliktusoknak a digitális 
szférában is vannak következményeik, és olyan új kérdéseket vetnek fel, mint például a személyes adatok 
lefoglalásának hosszú távú következményei és ezen adatok jogszerűtlen jövőbeli felhasználása.

31. Javaslat: A digitális infrastruktúrához való hozzáférés85

Célkitűzés: Az internethez való egyenlő hozzáférés minden európai polgár alapvető joga. Javasoljuk, 
hogy Európában a gyakorlatban mindenki férjen hozzá az internethez és a digitális szolgáltatásokhoz, 
és hogy az Unió digitális infrastruktúrájának szuverenitását erősítsék meg a következők révén:

Intézkedések:

1. be kell ruházni a magas színvonalú és 
innovatív európai digitális infrastruktúrákba 
(többek között Európában kifejlesztett 5G- és 
6G-infrastruktúrába); (az ECP1 40. és 47. sz. 
ajánlása, a holland NCP 1. sz. ajánlása)

2. gyors, megfizethető, biztonságos és stabil 
internet-hozzáférést kell biztosítani az 
Unió egész területén, többek között a 
barangoláshoz is, prioritásként kezelve a fehér 
zónák/lefedettség nélküli területek, valamint a 
vidéki és peremterületek internet-lefedettségét 
a tagállamok közötti és tagállamokon belüli 
digitális szakadék áthidalása érdekében, 
valamint azt biztosítandó, hogy senki se 
maradjon ki a fejlődés előnyeiből; (az ECP1 17. 
és 47. sz. ajánlása, a holland NCP 1. sz. 
ajánlása)

3.  elő kell segíteni a digitális és elektromos 
infrastruktúrák telepítését mind a nyilvános, 
mind a magánterületeken az elektromos és 
önvezető járművek használatának lehetővé 
tétele érdekében; (munkacsoporti vita)86

4. intézkedéseket kell hozni a tisztességes 
és nyílt verseny biztosítására, valamint a 
monopóliumok, a vevőfogvatartás, az adatok 
koncentrációja és a harmadik országoktól való 
függés megakadályozására az infrastruktúra 
és a szolgáltatások tekintetében, jobb 
piacokat teremtve a fogyasztók számára; (az 
ECP1 17. sz. ajánlása)

5. az internethez és a hardverekhez való 
hozzáférés kapcsán – kiváltképpen az oktatás, 
a közszolgáltatások és az egészségügy 
hozzáférhetősége területén – prioritásként 
kell kezelni a gyermekeket, a családokat, az 
időseket és a kiszolgáltatott csoportokat; (az 
ECP1 17. sz. ajánlása és munkacsoporti vita)

6. javítani kell az alapvető köz- és 
magánszolgáltatásokhoz való digitális 
hozzáférést és azok hozzáférhetőségét 
a polgárok és a vállalkozások számára, 
például a közigazgatási eljárások 
tekintetében, valamint biztosítani kell az e 
szolgáltatásokhoz való inkluzív hozzáférést és 
támogatást, például ügyfélszolgálatok révén; 
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(munkacsoporti vita, többnyelvű digitális 
platform)

7. a nemzetközi interoperabilitás előmozdítása 
érdekében harmonizálni kell a magas 
színvonalú digitális szabványokat, valamint 
javítani kell a biztonságos adatmobilitást; 
(munkacsoporti vita, többnyelvű digitális 
platform)

8. a digitális transzformáció fenntarthatóvá 
tétele és a zöld digitális társadalomra való 
törekvés érdekében mérlegelni kell a digitális 
infrastruktúra és a digitalizáció környezeti 
hatásait (munkacsoporti vita, többnyelvű 
digitális platform)

32. Javaslat: Az emberek szerepvállalását elősegítő digitális 
jártasság és készségek87

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az Unió gondoskodjon arról, hogy a szükséges digitális készségek 
és lehetőségek biztosításával valamennyi európai polgár részesüljön a digitalizáció előnyeiből, a 
következők révén: 

Intézkedések:

1. biztosítani kell a formális és nem formális 
digitális jártasságot és készségeket biztosító 
képzéshez és oktatáshoz való hozzáférést 
– többek között az iskolai tantervekben is – az 
élet minden szakaszában a meglévő európai 
szintű kezdeményezésekre építve, különös 
tekintettel a kiszolgáltatott csoportok és az 
idősek bevonására, a gyermekek digitális 
készségeinek az egészséges fejlődésükkel 
összeegyeztethető módon történő 
fejlesztésére és a digitális egyenlőtlenségek, 
többek között a nemek közötti digitális 
szakadék elleni fellépésre; (az ECP1 8. sz. 
ajánlása, az olasz NCP 5.2. sz. ajánlása és 
munkacsoporti vita)

2. biztosítani kell az internet egészséges 
használatát azáltal, hogy a tagállamokat 
arra ösztönzik, hogy vezessenek be digitális 
készségekkel kapcsolatos képzést valamennyi 
korcsoport számára, európai szinten 
meghatározott egységes programokkal és 
tantervekkel, például az internet kockázataira 
és lehetőségeire, a felhasználók online jogaira 
és a netikettre vonatkozóan; (az ECP1 47. sz. 
ajánlása és munkacsoporti vita)

3. meg kell tenni minden szükséges intézkedést 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
társadalom digitalizációjából ne maradjanak 
ki az idősek, és hogy a technológia elérhető 
legyen számukra, mégpedig programok és 

kezdeményezések, például az igényeiknek 
megfelelő kurzusok támogatása révén. 
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy az alapvető 
szolgáltatásokhoz személyesen és nem 
digitális eszközökkel is hozzá lehessen férni; 
(az ECP1 34. és 47. sz. ajánlása)

4. az iskolai oktatás keretén belül be kell vezetni 
egy uniós digitális képesítési rendszert, amely 
felkészíti a fiatalokat a jövő munkaerőpiacára; 
(az ECP1 8. sz. ajánlása)

5. uniós szinten koordinált képzési 
kezdeményezéseket kell kidolgozni a 
munkavállalók átképzése és továbbképzése 
érdekében, hogy versenyképesek maradjanak 
a munkaerőpiacon, figyelembe véve különösen 
a kis- és középvállalkozásoknál szükséges 
kompetenciákat és készségeket is, valamint 
digitális szakértők képzése céljából; (az 
ECP1 8. sz. ajánlása és munkacsoporti vita)

6. fel kell hívni a figyelmet azokra a meglévő 
digitális platformokra (pl. az EURES-re), 
amelyek az álláskeresőket összekapcsolják 
a munkáltatókkal, és segítenek nekik munkát 
találni az Unióban; (az ECP1 8. sz. ajánlása) 

7. fokozni kell a beruházásokat és az 
erőfeszítéseket az oktatás – többek között a 
felsőoktatás – digitalizációjának előmozdítása 
érdekében (munkacsoporti vita, többnyelvű 
digitális platform)
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33. Javaslat: Biztonságos és megbízható digitális társadalom – 
kiberbiztonság és dezinformáció88

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy a biztonságos, reziliens és megbízható digitális társadalom 
megteremtése érdekében az EU biztosítsa a meglévő jogszabályok hatékony és gyors végrehajtását, 
és rendelkezzen több hatáskörrel a kiberbiztonság fokozására, az illegális tartalmak és a 
kiberbűnözés kezelésére, a nem állami szereplők és önkényuralmi államok kiberfenyegetéseinek 
kivédésére és az ezekkel kapcsolatos károk elhárítására, valamint a dezinformáció kezelésére az 
alábbiak révén:

Intézkedések:

1. meg kell erősíteni az Europol/a 
Számítástechnikai Bűnözés Elleni 
Európai Központ pénzügyi és emberi 
erőforrásokra vonatkozó kapacitásait, 
proaktívabb megközelítést kell lehetővé 
tenni a kiberbűnözés elleni küzdelem terén, 
valamint ki kell építeni a közös európai 
kibervédelmi képességeket a nagyszabású 
támadásokkal szemben, egyebek mellett a 
jobb együttműködésen keresztül; (az ECP1 39. 
sz. ajánlása, a litván NCP 2.6. sz. ajánlása, a 
holland NCP 1. sz. ajánlása, munkacsoporti 
vita)

2. meg kell hozni a nagyszabású támadásokra 
és internetkimaradásokra való felkészüléshez 
és az azokat követő gyors helyreállításhoz 
szükséges intézkedéseket, például 
gondoskodva a reziliens infrastruktúráról 
és alternatív kommunikációs csatornákról; 
(munkacsoporti vita) 

3. a tagállamokban hasonló szankciókat és 
gyors és hatékony végrehajtást kell biztosítani 
a kiberbűnözés tekintetében a helyi, regionális 
és nemzeti kiberbiztonsági központok és 
hatóságok jobb koordinációja révén; (az 
ECP1 39. sz. ajánlása)

4. fejleszteni kell a digitális jártasságot és a 
kritikus gondolkodást a dezinformáció, az 
online fenyegetések és a gyűlöletbeszéd, 
illetve a sötét megoldások és a preferenciális 
árazás elleni küzdelem eszközeként; 
(munkacsoporti vita)

5. fel kell lépni a dezinformációval szemben, 
nevezetesen az online platformoknak és 
közösségimédia-vállalatoknak szóló, arra 
vonatkozó jogszabályok és iránymutatások 
révén, hogy foglalkozzanak a dezinformációval 
szembeni sebezhetőségekkel és vezessenek 
be átláthatósági intézkedéseket, többek 
között a közösségi médiában és az 
új médiában megjelenő információk 
megbízhatóságának jelzésére képes olyan 
mesterségesintelligencia-algoritmusokat, 
amelyek tényellenőrzött információkat 
tartalmazó forrásokkal látják el a felhasználót. 
Algoritmusok használatakor továbbra is az 
embereknek kell a döntéshozatali folyamatok 
végső döntéshozóinak maradniuk; (az 
ECP1 46. sz. ajánlása és munkacsoporti vita)

6. olyan digitális platformokat kell támogatni, 
amelyek biztosítják a médiapluralizmust, 
illetve forrásokat és kezdeményezéseket 
a hagyományos médiából (pl. televízió, 
nyomtatott sajtó, rádió) és egyéb médiából 
származó információk megbízhatóságának 
és pártatlanságának értékeléséhez, 
teljes mértékben tiszteletben tartva a 
tömegtájékoztatás szabadságának elvét, 
és amelyek tájékoztatást nyújtanak a 
polgároknak a hírek minőségéről. (ECP1, 46. 
sz. ajánlás)
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34. Javaslat: Biztonságos és megbízható digitális társadalom – 
adatvédelem89

Célkitűzés: Támogatjuk az egyének adatszuverenitását, valamint a meglévő adatvédelmi szabályok 
(általános adatvédelmi rendelet) nagyobb ismertségét, hatékonyabb végrehajtását és érvényesítését 
a saját adatok feletti személyes ellenőrzés fokozása és az adatokkal való visszaélés korlátozása 
érdekében az alábbiak révén: 

Intézkedések:

1. az adatvédelmi szabályokat jobban el kell 
magyarázni, növelni kell az átláthatóságot 
és javítani kell a kommunikációt úgy, 
hogy ki kell dolgozni a mindenki számára 
érthető, egyszerű és világos nyelvezetet 
használó – beleértve az adatfelhasználáshoz 
való hozzájárulás vizuálisabb módjait 
is –, tájékoztatáson alapuló beleegyező 
szövegekre vonatkozó iránymutatást, amelyet 
tájékoztató kampánnyal kell kísérni, valamint 
biztosítani kell az adatkezeléshez szükséges 
készségeket, és tanácsot kell adni azoknak, 
akiknek segítségre van szükségük; (az 
ECP1 42. és 45. sz. ajánlása, a holland NCP 2. 
sz. ajánlása)

2. biztosítani kell az adatok automatikus 
hozzájáruláson alapuló további 
felhasználására és továbbértékesítésére 
vonatkozó jelenlegi tilalom alkalmazását; (az 
ECP1 42. sz. ajánlása)

3. biztosítani kell, hogy az adatok végleges 
törlésére irányuló felhasználói kéréseket 
meghatározott időkereten belül teljesítsék; (az 
ECP1 42. sz. ajánlása)

4. világos és a lehető legtömörebb 
információkkal kell szolgálni a felhasználók 
számára arról, hogy ki és hogyan használja fel 
az adatokat; (az ECP1 42. sz. ajánlása)

5. az európai adatvédelmi szabályokat be kell 
tartatni a nem európai vállalatokkal; (az 
ECP1 42. és 43. sz. ajánlása)

6. ösztönözni kell egy uniós szintű tanúsítási 
rendszert, amely hozzáférhető, egyértelmű 
és egyszerű módon tükrözi az általános 
adatvédelmi rendeletnek való megfelelést; 
e tanúsítványnak láthatónak kell lennie 
a weboldalakon és platformokon, és 
azt egy független tanúsító szervnek kell 
kibocsátania, európai szinten. A rendszer 
nem róhat aránytalan terheket a kis- és 
középvállalkozásokra; (az ECP1 44. sz. 
ajánlása és munkacsoporti vita)

7. biztosítani kell, hogy a polgárok hatékony és 
gyors segítséget kapjanak a kívülmaradással 
vagy a hozzájárulás visszavonásával 
kapcsolatos problémák felmerülésekor. E 
célból pontosabban meg kell határozni a 
beavatkozó magatartást, és európai szinten 
iránymutatásokat és mechanizmusokat 
kell kidolgozni a kívülmaradásra és az 
adatok visszavonására, valamint a csalók 
azonosítására és szankcionálására; (az 
ECP1 43. sz. ajánlása és munkacsoporti vita)

8. szankciókat kell előírni, beleértve a vállalatok 
forgalmával arányos pénzbírság kiszabását 
és a vállalatok működésének korlátozását, 
például a nemkívánatos adatfeldolgozás 
ideiglenes vagy végleges tilalmát, valamint 
támogatni kell ennek az európai adatvédelmi 
biztos és a nemzeti ügynökségek általi 
érvényesítését (az ECP1 42. és 43. sz. 
ajánlása és munkacsoporti vita)
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35. Javaslat: Digitális innováció a szociális és fenntartható 
gazdaság erősítése érdekében90

Célkitűzés: Javasoljuk, hogy az EU mozdítsa elő azokat a digitalizációs intézkedéseket, amelyek 
méltányos és fenntartható módon erősítik a gazdaságot és az egységes piacot, növelik Európa 
versenyképességét a technológia és az innováció terén, ösztönzik a digitális egységes piacot a 
vállalkozások méretétől függetlenül, és Európát világelsővé teszik a digitális transzformáció és az 
emberközpontú digitalizáció terén, az alábbiak révén: 

Intézkedések:

1. A munkavállalók fizikai és mentális 
egészségére gyakorolt hatásokat szem előtt 
tartva jogi aktusokkal kell szabályozni az 
(emberközpontú) „intelligens munkavégzést”, 
például a lecsatlakozáshoz való jog 
biztosításával, illetve ha már léteznek ilyen 
jogszabályok, azokat meg kell erősíteni. Az 
„emberközpontú” megközelítésnek magában 
kell foglalnia az „emberi ellenőrzés” elvét; (az 
ECP1 7 sz. ajánlása és munkacsoporti vita)91 

2. Uniós szintű jogi ösztönzőkkel kell 
gondoskodni arról, hogy a vállalkozások 
társadalmi felelősséget vállaljanak, és 
ne helyezzék át Európából máshová a 
minőségi, „intelligens munkavégzést” 
igénylő munkaköröket, hogy ily módon el 
lehessen kerülni e munkahelyek alacsonyabb 
költségszintű országokba való kiszervezését. 
Az ösztönzők lehetnek pénzügyi és/vagy 
a vállalati hírnevet erősítő ösztönzők, és 
figyelembe kell venniük a nemzetközileg 
elismert környezeti, társadalmi és irányítási 
(ESG-) szempontokat. Ennek érdekében az 
Uniónak létre kell hoznia egy szakértőkből 
álló, az érdekelt felek teljes körét lefedő 
munkacsoportot, amely ezen jogszabályok 
vizsgálatával és megerősítésével foglalkozik; 
(az ECP1 7. sz. ajánlása)

3. biztosítani kell a mesterséges intelligenciát 
használó döntéshozatali folyamatok emberi 
felügyeletét a munkahelyen, valamint a 
felhasznált algoritmusok átláthatóságát; 
figyelembe kell venni a munkahelyi korlátlan 
digitális ellenőrzések negatív hatásait; 
a munkavállalókat tájékoztatni kell, és 
konzultálni kell velük a munkakörülményeket 
befolyásoló digitális technológiák 
bevezetése előtt; gondoskodni kell arról, 
hogy a munkavégzés új formái, például a 
platformalapú munkavégzés tiszteletben 

tartsák a munkavállalói jogokat és megfelelő 
munkakörülményeket biztosítsanak; 
(munkacsoporti vita) 

4. kezdeményezéseket kell indítani a távmunka 
támogatására, így például a megbízható, 
gyors internetkapcsolattal rendelkező 
irodahelyiségek és digitális képzések révén, 
és forrásokat kell biztosítani az ergonomikus 
eszközök beszerzéséhez az otthoni 
munkavégzéshez; (az ECP1 17. sz. ajánlása és 
munkacsoporti vita) 

5. be kell vezetni egy nyilvános digitális 
eredménytáblát, amely rangsorolási 
rendszerén keresztül bemutatja és 
összehasonlítja az uniós vállalkozások 
digitális fejlettségének aktuális szintjét; 
(német NCP)

6. az erős és versenyképes digitális 
gazdaság megvalósítása, valamint a 
digitális transzformáció előnyeinek 
egyenlő elterjesztése egész Európában, 
középpontba helyezve a technológiát és 
az innovációt a növekedés motorjaiként, 
élen járva a világszínvonalú transzformatív 
kutatás terén, és teret biztosítva az 
innovációs ökoszisztémáknak valamennyi 
régióban a kkv-k és induló innovatív 
vállalkozások működési környezetének 
és a finanszírozáshoz való méltányos 
hozzáférésének javítása és a határokon 
átnyúló tevékenységeket hátráltató jogi vagy 
egyéb terhek megszüntetése révén. (Olasz 
NCP 1.3. ajánlás, munkacsoporti vita és a 
többnyelvű digitális platform) 

7. ki kell építeni az európai értékeken alapuló 
adatinfrastruktúrát; végre kell hajtani 
az „először digitálisan” és az „egyszeri 
adatszolgáltatás” elvét, valamint az 
innováció és a vállalkozások számára meg 
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kell könnyíteni az adatokhoz való digitális 
és biztonságos hozzáférést; ösztönözni 
kell a közszolgáltatások digitalizációját 
(munkacsoporti vita és többnyelvű digitális 
platform)

8. teljes mértékben ki kell használni a 
mesterséges intelligencia megbízható és 
felelősségteljes használatában, valamint a 
blokklánc-technológiában és a felhőalapú 
szolgáltatásokban rejlő lehetőségeket, olyan 
biztosítékokat és szabványokat határozva 
meg, amelyek biztosítják az átláthatóságot 
és az interoperabilitást, bizalmat teremtenek, 
könnyebbé teszik a használatot, és segítenek 
elkerülni a diszkriminatív vagy elfogult 
algoritmusok használatát; (munkacsoporti 
vita, többnyelvű digitális platform) 

9. támogatni kell a nyílt forráskódú szoftvereket 
és ezek használatát az oktatásban és a 
képzésben, valamint a közforrásokból 

finanszírozott kutatásokhoz és szoftverekhez 
való ingyenes hozzáférést; (munkacsoporti 
vita, többnyelvű digitális platform)

10. be kell vezetni a közös európai digitális 
személyazonosságot a határokon átnyúló 
digitális tranzakciók és szolgáltatások 
megkönnyítése érdekében, a szükséges 
biztosítékokat nyújtó európai szabványok 
és iránymutatások keretrendszerével; 
(munkacsoporti vita, többnyelvű digitális 
platform)

11. értékelni kell, hogy megvalósítható-e a 
fogyasztási cikkekre és élelmiszerekre 
vonatkozó termékinformációk digitalizálása 
egy szabványosított európai alkalmazás 
segítségével, amelynek jóvoltából a 
felhasználók könnyebben tájékozódhatnak, 
valamint több információt szerezhetnek a 
termékekről és a termelési láncról (az ECP1 
16. sz. ajánlása).



Konferencia Európa jövőjéről | JELENTÉS A VÉGEREDMÉNYRŐL 

79

„Európai demokrácia”

36. Javaslat: Polgárok tájékoztatása, polgári részvétel és az 
ifjúság 

Célkitűzés: Növelni a polgárok részvételét és a fiatalok bevonását a demokráciába az Európai Unió 
szintjén, hogy az európaiak „teljes körű polgári tapasztalatot” szerezhessenek, biztosítani, hogy a 
választások között is hallassák hangjukat, és hogy a részvétel hatékony legyen. Ezért minden egyes 
téma esetében meg kell fontolni a részvétel legmegfelelőbb formáját, például az alábbiak szerint:

1. A meglévő és új polgári részvételi 
mechanizmusok hatékonyságának javítása 
és fejlesztése az uniós vívmányokkal 
összhangban, a róluk való jobb tájékoztatás 
révén. A részvételi terekkel kapcsolatos 
összes információt ideális esetben egy 
integrált, különböző funkciókkal rendelkező 
hivatalos weboldalon kell összegezni.92 93 
Mechanizmust kell kidolgozni a részvételi 
demokrácia folyamatából eredő politikai 
és jogalkotási kezdeményezések 
nyomon követésére;94 A részvételi 
mechanizmusoknak inkluzívnak kell lenniük, 
kommunikációjuknak pedig képesnek kell 
lennie a legkülönfélébb közönség elérésére. 
Figyelmet kell fordítani a tartalmi anyagokra, 
a témákra és a moderátorok képességeire. 
A mechanizmusoknak elemzést kell 
tartalmazniuk a megvitatott politikáknak 
többek között a nőkre és a kiszolgáltatott 
személyekre gyakorolt hatásáról.95

2. Az uniós intézmények és a polgárok közötti 
online és offline interakciók gyakoriságának 
növelése az interakció különböző eszközein 
keresztül annak biztosítása érdekében, 
hogy a polgárok részt vehessenek az uniós 
szakpolitikai döntéshozatali folyamatban, 
hogy kifejthessék véleményüket és 
visszajelzést kapjanak, valamint a polgárok 
részvételéről szóló charta létrehozása az 
uniós tisztviselők számára;96 

3. Olyan felhasználóbarát digitális platform 
biztosítása, amelyen a polgárok megoszthatják 
ötleteiket, kérdéseket tehetnek fel az uniós 
intézmények képviselőinek, és kifejthetik 
véleményüket fontos uniós ügyekkel és 
jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban, 

különös tekintettel az ifjúságra. A platformnak 
lehetővé kell tennie az online szavazásokat is;97

4. A meglévő mechanizmusok javítása és 
észszerűsítése európai, nemzeti és helyi 
szinten, hogy azok biztonságosabbá, 
hozzáférhetőbbé, láthatóbbá és inkluzívabbá 
váljanak;98

5. A szervezett civil társadalom, a regionális és 
helyi hatóságok és a meglévő struktúrák, mint 
például az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság (EGSZB) és a Régiók Bizottsága 
(RB)99 bevonása a polgári részvételi 
folyamatba;100 

6. Uniós ügyekkel foglalkozó helyi önkormányzati 
képviselők rendszerének létrehozása az uniós 
intézmények és az európai polgárok közötti 
távolság csökkentése érdekében;101 

7. Polgári közgyűlések rendszeres időközönkénti 
megtartása jogilag kötelező erejű uniós jog 
alapján. A résztvevőket véletlenszerűen, 
reprezentativitási kritériumok alapján kell 
kiválasztani, és ösztönözni kell a részvételt. 
Szükség esetén szakértői támogatására 
is sor kerül, hogy a közgyűlés tagjai 
elegendő információval rendelkezzenek a 
tanácskozáshoz. Ha az intézmények nem 
veszik figyelembe az eredményeket, azt 
megfelelően indokolni kell;102 A polgárok és 
a civil társadalom részvétele és előzetes 
bevonása fontos alapja a választott képviselők 
által meghozandó politikai döntéseknek. 
Az EU a képviseleti demokrácián alapul: az 
európai választásokkal a polgárok egyértelmű 
megbízást adnak képviselőiknek, és közvetve 
kifejezik véleményüket az uniós politikákról;103
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8. Fokozott – pénzügyi és egyéb – strukturális 
támogatás nyújtása a civil társadalom, 
különösen a fiatalok civil társadalma számára, 
valamint a helyi hatóságok támogatása a 
helyi ifjúsági tanácsok létrehozásában;104 ezt 
az európai demokrácia cselekvési tervben 
a civil társadalom és a szociális partnerek 
bevonására vonatkozó külön pillérrel, valamint 
célzott civil társadalmi stratégiával lehetne 
elérni;105

9. A jogszabályok „ifjúsági ellenőrzésének” 
bevezetése, beleértve mind a hatásvizsgálatot, 
mind a fiatalok képviselőivel folytatott 

konzultációs mechanizmust, ha úgy ítélik meg, 
hogy a jogszabály hatással van a fiatalokra;106

10. Az uniós jogalkotók és a civil társadalmi 
szervezetek közötti együttműködés 
megerősítése a döntéshozók és a polgárok 
közötti kapcsolat kihasználása érdekében, 
amelyet a civil társadalmi szervezetek 
alkotnak;107 

11. A polgárok részvétele eredményeinek 
összesítése egy, a polgárok uniós ügyekben 
való részvételére vonatkozó uniós chartában.

37. Javaslat: Polgárok tájékoztatása, polgári részvétel és az 
ifjúság

Célkitűzés: Az Európai Unió érthetőbbé és hozzáférhetőbbé tétele, valamint a közös európai identitás 
erősítése108, különösen az alábbiak révén:

1. Az EU-val és különösen annak demokratikus 
folyamataival kapcsolatos minimális 
szintű oktatás biztosítása, beleértve az 
európai integráció történetét és az európai 
polgárságot. Lehetővé tenni minden 
korosztály számára, hogy részesülhessen az 
ilyen programokból, amelyeket vonzó és az 
életkornak megfelelő módon kell kialakítani, 
például a gyermekeknek és iskoláknak szóló 
egyedi programok és oktatási anyagok 
kidolgozása révén;109 és a nem formális 
oktatás területén tevékenykedő civil 
társadalmi szervezetek számára is110. 

2. Az EU-ra vonatkozó megbízható információk 
könnyen és inkluzív módon történő 
hozzáférhetővé tétele valamennyi polgár 
számára. Az uniós intézményeknek 
közérthetőbb nyelvet kellene használniuk, 
és kommunikációjukban kerülniük kellene 
a bürokratikus kifejezések használatát, 
miközben meg kellene őrizniük az adott 
információ minőségét és szakmaiságát, 
valamint az információkat hozzá kellene 
igazítaniuk a különböző kommunikációs 
csatornákhoz és közönségprofilokhoz.111 
Fontolóra kellene venni például egy 
olyan mobilalkalmazás létrehozását, 
ahol az uniós szakpolitikákra vonatkozó 

információk közérthetően jelennek meg.112 
Külön erőfeszítéseket kell tenni a fiatalok 
megszólítására a digitális médián, az 
ifjúsági mozgalmakon és az uniós projektet 
népszerűsítő különböző „nagyköveteken” 
(szervezetek és magánszemélyek) 
keresztül;113 114 

3. A mesterséges intelligencia és a fordítási 
technológiák nagyobb mértékű alkalmazása a 
nyelvi akadályok megkerülése érdekében115 116, 
biztosítva az összes digitális eszköz 
hozzáférhetőségét és használhatóságát a 
fogyatékkal élők számára;117

4. A szabad, plurális és független média védelme 
és támogatása, valamint a médiumok– 
köztük a közszolgálati műsorszolgáltatók, 
a közszolgálati hírügynökségek és 
az európai média – ösztönzése arra, 
hogy szabadságuk és függetlenségük 
tiszteletben tartása mellett rendszeresebben 
tudósítsanak az európai ügyekről, hogy az 
EU tagállamaiban rendszeres és átfogó 
tudósítást biztosítsanak;118 a dezinformáció 
és a külföldi beavatkozás elleni küzdelem 
fokozása, valamint az újságírók védelmének 
biztosítása;119 
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5. Európa közelebb hozása a polgárokhoz 
a kapcsolattartó pontok, a külön erre a 
célra létrehozott központok vagy „Európa 
Házak” működésének javításával120, 
amelyek helyi szinten uniós ügyekkel 
kapcsolatos szakanyagot, információt és 
tanácsot nyújtanak a polgároknak, valamint 
meghallgatják aggodalmaikat és részt 
vesznek az egyesületekkel folytatott vitákban, 
hogy segítsék a polgárok véleményének 
európai szintű terjesztését;121 

6. További lépések megtétele az európaiak 
közös identitásának megerősítése érdekében, 
például egy olyan uniós alap révén, amely 
támogatja az uniós polgárok közötti rövid és 
hosszabb online és offline interakciókat (pl. 
csereprogramok, panelek, találkozók), közös 
sporteseményeket és csapatokat hoz létre, 
vagy az Európa-napot (május 9.) valamennyi 
uniós polgár számára európai munkaszüneti 
nappá nyilvánítja.122 123 
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38. Javaslat: Demokrácia és választások

Célkitűzés: Az európai demokrácia megerősítése alapjainak megszilárdításával, az európai parlamenti 
választásokon való részvétel fokozásával, az európai kérdésekről folytatott transznacionális vita 
előmozdításával, valamint a polgárok és választott képviselőik közötti szoros kapcsolat biztosításával, 
különösen az alábbiak révén:

X   Az Európai Bizottság képviselői kifejtették, hogy ezt egy átmeneti időszakot követően kell végrehajtani, és nem szabad elsietni a 
dolgokat.

XI   Az EP álláspontja: az Európai Bizottság elnökévé annak az európai politikai pártnak a csúcsjelöltjét választják, amelyik az európai 
választásokon a legtöbb szavazatot kapta, és amelyet az Európai Parlament képviselőinek többsége támogatni tud. Amennyiben 
nem sikerül elérni a koalíciós többséget, a feladatot a következő csúcsjelöltre kell bízni. E célból az európai politikai pártok jelölteket 
jelölhetnek a Bizottság elnöki posztjára. Paulo Rangel: A csúcsjelölti folyamat megerősítése érdekében az Európai Parlament 
és az Európai Tanács pozícióját fel kellene cserélni, ami szerződésmódosítást jelentene: a Parlament javaslatot tenne, a Tanács 
pedig jóváhagyná a Bizottság elnökét. többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „A hozzászólások csoportja a 
Bizottság elnökének megválasztását és a biztosok kinevezését tárgyalja, beleértve a Spitzenkandidaten-rendszert”). EYE, 23. o.: 
„A Bizottság elnökjelöltjeit nem a győztes pártok közötti háttéralkuk során kellene megválasztani. Be kell tartanunk az úgynevezett 
»Spitzenkandidaten« (csúcsjelölt) rendszert, amelyben minden párt a választási kampány előtt bejelenti a Bizottság elnöki 
tisztségére jelöltjét abban az esetben, ha a párt többséget szerez. A kampányban való aktív részvétel és a polgárokkal való közvetlen 
kapcsolattartás révén a leendő elnök szorosabb kapcsolatba kerülhet az európai lakossággal.” , és vita a munkacsoportban. 

1. A Szerződésekben lefektetett uniós értékek 
védelmének biztosítása, beleértve a 
jogállamiságot és az erős szociális modellt124, 
amelyek az európai demokrácia alapját képezik. 
Az Európai Unió a külső országokkal fenntartott 
kapcsolatait illetően először is a határain belül 
erősítse meg a közös demokratikus értékeket. 
Csak ennek elérése után lehet az Európai Unió 
demokratikus modellünk nagykövete azokban 
az országokban, amelyek készek és hajlandóak 
azt a diplomácia és a párbeszéd révén 
meghonosítani;125 

2. Az Európai Parlament által kezdeményezendő, 
az egész EU-ra kiterjedő népszavazás 
megszervezése kivételes esetekben a minden 
európai polgár számára rendkívül fontos 
kérdésekben;126

3. Az uniós választójog módosítása az európai 
parlamenti választásokra vonatkozó választási 
feltételek (választójogi korhatár, választási 
időpont, a választási körzetekre, jelöltekre, 
politikai pártokra és azok finanszírozására 
vonatkozó követelmények) harmonizálása 
érdekében, valamint a több tagállamból érkező 
jelölteket tartalmazó uniós szintű listákra 
vagy „transznacionális listákra” való szavazás 
felé való elmozdulásX, figyelembe véve127 az 
uniós tagállamok polgárainak e kérdéssel 
kapcsolatos véleményét.128

 J Az Európai Parlament képviselőinek egy 
részét az egész Európai Unióra kiterjedő 

listán kellene megválasztani, a többit pedig 
a tagállamokon belül;129

 J A reformnak a digitális szavazási 
lehetőségek megkönnyítését130 és a 
fogyatékossággal élők tényleges szavazati 
jogának biztosítását131 is célul kell kitűznie.

4. A polgárok és választott képviselőik közötti 
kapcsolatok erősítése, figyelembe véve 
a nemzeti sajátosságokat és a polgárok 
azon kívánságát, hogy közelebb kerüljenek 
hozzájuk, és érezzék, hogy aggodalmaik 
az Európai Parlament és a nemzeti 
parlamentek választott képviselőinek 
konkrét intézkedéseihez vezetnek.132 Ez 
egyetemes probléma, és az embereket minden 
korosztályban meg kellene szólítani;133

 J Az európai polgároknak nagyobb 
beleszólást kell kapniuk abba, hogy 
kit választanak a Bizottság elnökévé. 
Ezt vagy a Bizottság elnökének 
közvetlen megválasztásával134, vagy 
csúcsjelöltrendszerrel lehetne elérni;XI

 J Az Európai Parlamentnek jogalkotás-
kezdeményezési joggal kell rendelkeznie 
a megvitatandó témák meghatározása 
érdekében135, és ezt követően el kell 
fogadnia a tanácskozások során 
megfogalmazott ajánlások nyomon 
követéséhez szükséges szövegeket;136

 J Az Európai Parlamentnek kell döntenie az 
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EU költségvetéséről, mivel nemzeti szinten 
ez a parlamentek joga; XII 137

 J A politikai pártoknak, a civil társadalmi 
szervezeteknek és a szakszervezeteknek 
élénkebbnek és elérhetőbbnek kell lenniük 
annak érdekében, hogy a polgárokat 
jobban bevonják és elköteleződésre bírják 
az európai demokrácia irányában.138 Ez 
hozzájárulna az uniós témáknak a politikai 
pártokon, a szervezett civil társadalmon 

XII   A Tanács szerint ez a javaslat nem polgári ajánláson alapul, így nincs összhangban az elfogadott módszertannal. Lásd még a polgári 
alcsoport 40. oldalon kifejtett álláspontját.

és a szociális partnereken keresztül zajló 
nyilvános vitákba való bevonásához is, 
nemcsak az európai választások során, 
hanem a nemzeti, regionális és helyi 
választások előtt is.139 
A demokrácia az intézményekben és 
általában a társadalomban testesül meg, 
beleértve a munkahelyeket is a szociális 
partnerek szerepén keresztül.140

39. Javaslat: Uniós döntéshozatali folyamat 

Célkitűzés: Az EU döntéshozatali folyamatának javítása az EU cselekvőképességének biztosítása 
érdekében, figyelembe véve a kisebb tagállamok érdekeit, és garantálva egy átlátható és érthető 
eljárást a polgárok számára, különösen az alábbiak révén:

1. Az uniós intézmények döntéshozatali és 
szavazási szabályainak újraértékelése, az 
egyhangú szavazás kérdésére összpontosítva, 
amely nagyon megnehezíti a megállapodás 
elérését, ugyanakkor biztosítva a szavazati 
„súlyok” méltányos kiszámítását a kis 
országok érdekeinek védelme érdekében;141

 J Minden egyhangúlag eldöntött kérdésben 
minősített többséggel kellene dönteni. Az 
egyetlen kivétel az új tagok uniós felvétele 
legyen, valamint az EU alapelveinek 
módosítása, ahogyan azt az EUSZ 2. 
cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartája 
kimondja.142

2. A döntéshozatal átláthatóságának 
biztosítása azáltal, hogy független polgári 
megfigyelők számára lehetővé teszik a 
döntéshozatali folyamat szoros nyomon 
követését, szélesebb körű143 hozzáférést 
biztosítanak a dokumentumokhoz, és ennek 
alapján szorosabb kapcsolatokat és fokozott 
párbeszédet alakítanak ki a polgárok és az 
uniós intézmények között;144

 J Az EU-nak javítania kell döntéshozatali 
folyamatának és intézményeinek 
átláthatóságát. Például a Tanács és az 
Európai Parlament üléseit, beleértve a 
szavazásokat is, ugyanúgy kell online 

közvetíteni. Ez lehetővé tenné az érdeklődő 
polgárok számára, hogy nyomon kövessék 
az uniós politikai döntéshozatalt, és 
elszámoltathatóvá tegyék a politikusokat 
és a politikai döntéshozókat145; meg kell 
erősíteni az Európai Parlament vizsgálati 
jogát;146

 J Tovább kell fejleszteni az uniós 
döntéshozatali folyamatot, hogy jobban 
bevonják a nemzeti, regionális és helyi 
képviselőket, a szociális partnereket és a 
szervezett civil társadalmat.147 Meg kell 
erősíteni a parlamentközi együttműködést 
és párbeszédet. A nemzeti parlamenteket 
is jobban be kell vonni az Európai 
Parlament jogalkotási eljárásába, például a 
meghallgatásokon való részvétel révén.148 
Ezen túlmenően a szubnacionális szint 
és a Régiók Bizottságának jobb bevonása 
segít abban, hogy jobban figyelembe vegyék 
az uniós jog végrehajtása során szerzett 
tapasztalatokat.149

3. Az uniós intézmények neve 
megváltoztatásának mérlegelése annak 
érdekében, hogy feladataik és szerepük 
az uniós döntéshozatali folyamatban 
egyértelművé váljon a polgárok számára;150

 J Az uniós döntéshozatali folyamatnak 
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olyan világosabb és érthetőbb struktúrán 
kellene alapulnia, amely hasonlít a nemzeti 
rendszerekre,151 és egyértelműen tükrözi 
az európai intézmények és a tagállamok 
közötti hatáskörmegosztást;152

 J Például az Európai Unió Tanácsát az 
Európai Unió Szenátusának, az Európai 
Bizottságot pedig az Európai Unió 
Végrehajtó Bizottságának lehetne hívni.153

4. Az Európai Unió teljesítési kapacitásának 
növelése a kulcsfontosságú területeken;154

5. Megfelelő civil és szociális párbeszéd-
mechanizmusok és folyamatok biztosítása 
az uniós döntéshozatali folyamat 
minden szakaszában, a hatásvizsgálattól 
a szakpolitikák kialakításáig és 
végrehajtásáig.155

6. Az Európai Unió működésének reformja 
a szociális partnerek és a szervezett civil 
társadalom jobb bevonásával. A meglévő 

struktúrák megerősítése annak érdekében, 
hogy jobban tükrözzék az uniós polgárok 
igényeit és elvárásait a döntéshozatali 
folyamatban, tekintettel az európai 
demokratikus életben betöltött fontos 
szerepükre. Ennek keretében erősíteni kell 
az EGSZB intézményi szerepét, és fel kell 
hatalmazni a részvételi demokráciával 
kapcsolatos tevékenységek – például a 
civil társadalmi szervezetekkel folytatott 
strukturált párbeszéd és a polgári panelek – 
elősegítőjeként és garantálójaként. Az Európai 
Unió demokratikus életéhez elengedhetetlenül 
fontos az élénk civil társadalom.156

7. Az alkotmányról szóló vita újraindítása 
– adott esetben – az értékeink jobb 
összehangolása érdekében. Egy alkotmány 
segíthet a pontosításban, valamint a polgárok 
bevonásában és a döntéshozatali folyamat 
szabályairól való megállapodásban;157

40. Javaslat: Szubszidiaritás

1. Az aktív szubszidiaritás és a többszintű 
kormányzás az EU működésének és 
demokratikus elszámoltathatóságának 
kulcsfontosságú elvei és alapvető jellemzői;158

2. Az EU-nak felül kell vizsgálnia azt a 
mechanizmust, amely lehetővé teszi a nemzeti 
parlamentek számára annak értékelését, hogy 
az új európai szintű jogalkotási javaslatok 
nem sértik-e jogi hatáskörüket, valamint 
kapjanak lehetőséget rá, hogy jogalkotási 
kezdeményezést javasolhassanak európai 
szinten. Ezeket a mechanizmusokat ki kell 
terjeszteni az EU jogalkotási hatáskörrel 
rendelkező valamennyi regionális 
parlamentjére is;159

3. A Régiók Bizottságának reformja, hogy a 
régiók, valamint a városok és települések 

megfelelő csatornákkal rendelkezzenek a 
párbeszédhez, és az intézményi struktúrában 
nagyobb szerepet160 kapjon területi hatással 
bíró ügyek esetében;161

4. A szubszidiaritás valamennyi uniós 
intézmény által közösen elfogadott 
fogalommeghatározásának rendszeres 
használata segíthetne tisztázni, hogy a 
döntéseket európai, nemzeti vagy regionális 
szinten kell-e meghozni.162

5. A szociális partnereket és a szervezett 
civil társadalmat jobban be kell vonni a 
döntéshozatali folyamatba, tekintettel az 
európai demokratikus életben betöltött fontos 
szerepükre. Az Európai Unió demokratikus 
életéhez elengedhetetlen az élénk 
társadalom. 163

Felszólítjuk az Európai Unió intézményeit, hogy a munkacsoport következtetéseit valósítsák meg 
és ténylegesen hajtsák végre. Ez megvalósítható a Lisszaboni Szerződés által már biztosított 
lehetőségeken keresztül, és szükség esetén egy európai konvent létrehozására irányuló kérés 
elindításával.164
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„Migráció”

41. Javaslat: Jogszerű migráció165

Célkitűzés: Az EU szerepének megerősítése a jogszerű migráció terén:

Intézkedések:

1. Európai szintű kommunikációs kampány 
indítása annak érdekében, hogy az európai 
polgárok jobban megismerjék az EURES-t 
(Európai Foglalkoztatási Szolgálat), az 
uniós bevándorlási portált és a harmadik 
országbeli állampolgárok készségprofil-
készítő uniós eszközét, az uniós vállalatok 
pedig a munkaerőfelvétel során gyakrabban 
használják ezeket (6. ajánlás). 

2. A migránsok uniós munkaerőpiachoz 
való hozzáférésével foglalkozó európai 
szerv létrehozása, vagy a Foglalkoztatási 
Szolgálatok Európai Együttműködési Hálózata 
(EURES) hatáskörének kibővítése, például a 
tehetséggondozási partnerség projektjeinek 
javítása (7. ajánlás és munkacsoporti vita), 
a származási országban a készségkínálat 
és -kereslet online megfeleltetésének 
lehetőségével, értékelési kritériumok alapján 
(9. ajánlás és munkacsoporti vita). Az EU-
nak arra kell ösztönöznie a tagállamokat, 
hogy a különböző érintett közigazgatási 
szervek közötti jobb interoperabilitás 
révén egyszerűsítsék a legális migránsok 
fogadásának és integrációjának folyamatát 
és az uniós munkaerőpiachoz való 
hozzáférésüket (munkacsoporti vita).

3. A „kék kártya” irányelv működésének és 
végrehajtásának javítása az uniós gazdaság 
számára szükséges képesítések vonzása 
érdekében (7. ajánlás és munkacsoporti vita), 
figyelembe véve az agyelszívás kockázatát (ld. 
még: 1. intézkedés, 42. javaslat).

4. A felfelé irányuló konvergencia előmozdítása 
a harmonikus munkakörülmények 
tekintetében az Unióban mindenütt, 
felszámolva a munkakörülmények terén 
fennálló egyenlőtlenségeket és biztosítva 
az uniós munkaerő-migrációs politika 
hatékonyságát és a munkavállalói jogokat. 
Ezzel összefüggésben a szakszervezetek 
szerepének megerősítése nemzeti és 
transznacionális szinten (28. ajánlás 
és munkacsoporti vita), a munkaadói 
szervezetekkel együttműködve (plenáris vita).

5. Az erőfeszítések fokozása a tagállamok 
polgárainak a migrációs és integrációs 
témákkal kapcsolatos tájékoztatása és 
oktatása terén (30. ajánlás és LT 9. Ajánlás és 
munkacsoporti vita). 
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42. Javaslat: Irreguláris migráció166

Célkitűzés: Az EU szerepének megerősítése az irreguláris migráció valamennyi formájának 
kezelésében, valamint az Európai Unió külső határai védelmének megerősítése az emberi jogok 
tiszteletben tartása mellett:

Intézkedések:

1. Aktív hozzájárulás (például partnerségi 
megállapodások révén) az Európai Unión 
kívüli országok gazdasági és szociális 
fejlődéséhez – különösen azon országok 
esetében, ahonnan nagy számban 
áramlanak be migránsok – a migráció kiváltó 
okai, többek között az éghajlatváltozás 
kezelése érdekében. Ezen intézkedéseknek 
átláthatónak kell lenniük, és mérhető hatást 
kifejtő kézzelfogható eredményeket kell 
felmutatniuk, amelyekről egyértelműen 
tájékoztatni kell az uniós polgárokat (27. 
ajánlás, NL 3. ajánlás és munkacsoporti vita).

2. Valamennyi külső határ védelmének 
biztosítása a Frontex átláthatóságának 
és elszámoltathatóságának javítása, 
szerepének megerősítése (8. ajánlás és 
munkacsoporti vita), valamint az uniós 
jogszabályok kiigazítása annak érdekében, 
hogy jobban hozzájáruljanak az irreguláris 
migrációval kapcsolatos jelenlegi kihívások 
– többek között az embercsempészet, 
az emberkereskedelem, a szexuális 
kizsákmányolás, a harmadik államok által 
elkövetett, a migránsokat eszközként 
felhasználó hibrid támadások és az emberi 
jogok megsértése – kezeléséhez (LT 10. 
ajánlás és munkacsoporti vita). 

43. Javaslat: Irreguláris migráció167 (bis)

Célkitűzés: A migránsok első befogadására vonatkozó közös szabályok egységes alkalmazásának 
biztosítása valamennyi tagállamban:

Intézkedések:

1. Kötelező uniós jogalkotási intézkedések 
bevezetése valamennyi migráns, különösen 
a várandós nők, a gyermekek és minden 
sérülékeny csoport biztonságának és 
egészségének garantálása érdekében (10. és 
38. ajánlás).

2. Az uniós pénzügyi, logisztikai és operatív 
támogatás növelése a helyi önkormányzatok 
és a regionális önkormányzatok számára is 
az első fogadás lebonyolításához, ami vagy a 
menekültek és a legális migránsok lehetséges 
befogadásához vagy az irreguláris migránsok 
hazatelepítéséhez vezetne (35. ajánlás és 
munkacsoporti vita).
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44. Javaslat: Menekültügy, integráció168

Célkitűzés: Az EU szerepének megerősítése és az európai menekültügyi rendszer reformja a 
szolidaritás és a méltányos felelősségmegosztás elvei alapján:

Intézkedések:

1. Valamennyi menedékkérőre egységesen 
alkalmazandó közös uniós szabályok 
elfogadása a nemzetközi védelem iránti 
kérelmeknek a tagállamokban elvégzendő 
elbírálására irányuló eljárások tekintetében. 
Ezen eljárások során tiszteletben kell tartani 
az emberi méltóságot (29. ajánlás, valamint IT 
3.8. és 4.4. ajánlás (15.o.) és munkacsoporti 
vita). Mivel a menedékkérők fogadása 
nemzeti szinten, különböző szereplők 
közreműködésével történik, az EU-nak arra kell 
ösztönöznie a tagállamokat, hogy a különböző 
érintett közigazgatási szervek közötti 
interoperabilitás javításával egyszerűsítsék 
és gyorsítsák fel e folyamatot, és egyedi 
szolgálat (egyablakos ügyintézési pont vagy 
egységes belépési pont) létrehozásával 
egyszerűsítsék a nemzeti közigazgatási 
eljárásokat a menedékkérők számára (37. 
ajánlás és munkacsoporti vita).

2. A dublini rendszer felülvizsgálata 
a szolidaritás és a méltányos 
felelősségmegosztás biztosítása érdekében, 
beleértve a migránsok tagállamok közötti 
újraelosztását; további támogatási formák 

is elképzelhetők (33., 36., 37., 40. ajánlás 
LT 2. ajánlás; Olaszország 3.8 sz. ajánlása 
(15. o.) és Hollandia 2 sz. ajánlása, valamint 
munkacsoporti vita és plenáris vita).

3. A menedékkérők befogadására vonatkozóan 
a 2013/33/EU irányelvben meghatározott 
minimumszabályok szigorítása a befogadó 
létesítmények és az elszállásolás javítását 
célzó szigorúbb jogalkotási intézkedések 
révén (ECP 31. ajánlás és IT 5.6. ajánlás 
(11. O.) és munkacsoporti vita).

4. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a 
terhes nőkre, a gyermekekre és különösen 
a kísérő nélküli kiskorúakra (38. ajánlás és 
munkacsoporti vita).

5. Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége 
pénzügyi és emberi erőforrásainak, valamint 
irányítási kapacitásának megerősítése és 
növelése a menedékkérők uniós tagállamokon 
belüli áthelyezésének koordinálása 
és irányítása érdekében, biztosítva a 
menedékkérők méltányos elosztását (36. 
és 37. ajánlás és LT 3. ajánlás, valamint 
munkacsoporti vita).

45. Javaslat: Menekültügy, integráció169 (bis)

Célkitűzés: Az integrációs politikák javítása valamennyi tagállamban:

Intézkedések:

1. Az EU biztosítja – többek között a helyi és 
regionális hatóságok bevonása és a civil 
társadalmi szervezetek hozzájárulása révén –, 
hogy a tartózkodási engedéllyel kapcsolatos 
eljárás során minden menedékkérő és 
menekült nyelvi és integrációs tanfolyamokon, 
szakképzésen és egyéb tevékenységekben 
vegyen részt (32. ajánlás, FR 13. ajánlás, 
valamint munkacsoporti vita és plenáris vita).

2. A megfelelő képesítéssel rendelkező 
menedékkérők számára hozzáférést kell 
biztosítani a munkaerőpiachoz az EU-
ban mindenütt, lehetőleg önállóságuk 
megerősítésének céljával (7. ajánlás és 
munkacsoporti vita).
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„Oktatás, kultúra, ifjúság és sport”

46. Javaslat: Oktatás

Célkitűzés: Az EU-nak és tagállamainak törekedniük kell arra, hogy 2025-ig befogadó európai oktatási 
térség jöjjön létre, amelyen belül minden polgár – beleértve a vidéki és a távoli területeken élőket is – 
egyenlő hozzáféréssel rendelkezik a minőségi oktatáshoz és az egész életen át tartó tanuláshoz.  
E célból az Európai Uniónak és tagállamainak különösen a következőkre kell törekedniük:

Intézkedések:

1. A különböző oktatási programok szintjének 
összehangolása az Európai Unióban a nemzeti, 
regionális és helyi tartalmak elfogadásával, 
és az oktatási rendszerek közötti szorosabb 
kapcsolatok kialakításával, többek 
között az oklevelek egyenértékűségének 
megszervezésével.170 Az általános iskolában 
kezdődően tanított alaptantárgyakra vonatkozó, 
igazolt minimális oktatási szint elfogadása.171 
Az oktatás területén a megosztott hatáskörök 
bevezetése, legalább az állampolgári ismeretek 
oktatása terén, miközben e hatáskör EU 
általi gyakorlása nem akadályozhatja meg 
a tagállamokat abban, hogy hatásköreiket 
gyakorolják. A szakmai képesítések valamennyi 
uniós tagállamban való érvényesítése és 
kölcsönös elismerése.172 Az Európai Uniónak 
elő kell mozdítania a nem formális és 
informális tanulás173 és az azt biztosító ifjúsági 
szervezetek, valamint a külföldi tanulmányi 
időszakok elismerését is.

2. Az időtálló oktatás és az egész életen át tartó 
tanulás fejlesztése Európában – mindenki 
esetében a munkahelyi képzéshez való 
joggal összhangban – a következő témákra 
összpontosítva:

− Állampolgári ismeretek oktatása a 
demokratikus folyamatokról, valamint az 
uniós értékekről és Európa történelméről.174 
Ezt közös modulként kell kidolgozni, és azt 
minden tagállamban oktatni kell. Az európai 
integrációs folyamat jobb megértésének 
egyik szempontjaként javítani kell a 
gazdasági műveltséget is.175

− Digitális kompetenciák.176

− STEAM177 

− Vállalkozói tevékenység és kutatás 

− A kritikai gondolkodás javítása. Javítani 
kell a médiaműveltséget az online biztonság 
garantálása érdekében, és képessé kell 
tennünk a polgárokat arra, hogy minden 
tagállamban önállóan értékelni tudják, 
hogy egy adott információ megbízható-e 
vagy sem, és felismerjék az álhíreket, 
ugyanakkor kihasználják az internet által 
kínált lehetőségeket. Ezt az alapoktatásban 
külön óraként kellene bevezetni, és más 
nyilvános helyeken is fel kellene kínálni 
minden korosztály számára, egy erre a célra 
létrehozott uniós szervezet irányításával, 
a tagállamok bevált gyakorlataira 
támaszkodva. Az EU-nak gondoskodnia 
kell arról, hogy a tagállamok a célzott 
finanszírozást a rendeltetési célokra 
használják fel.178 

− A humán készségeknek az iskolai 
tantervek valamennyi kurzusába történő 
beépítése. Humán készségek alatt az 
alábbiak értendők: 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.179 

− Mindenki segítése abban, hogy 
megismerje a környezeti fenntarthatóságot 
és annak az egészséggel való kapcsolatát. 
A biológiai sokféleséget kötelező tantárggyá 
kell tenni az iskolákban. Ennek az oktatásnak 
már az iskolában el kell kezdődnie az összes 
ökológiai kérdéssel foglalkozó speciális 
tantárgyakkal, és magában kell foglalnia 
a valós életből vett példákat bemutató 
kirándulásokat, amelyeket egy finanszírozási 
programnak kell támogatnia.180
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− A megfélemlítés és a rasszizmus elleni 
küzdelem.

3. A tanárok képzésének támogatása181, 
hogy tanuljanak a tanítási módszerek 
fejlődését tükröző legjobb gyakorlatokból, 
és korszerű, innovatív és kreatív oktatási 
technikákat alkalmazzanak, például gyakorlati 
tevékenységeket, a Covid19-világjárvány 
és másfajta válságok tanulságaira is 
építve, valamint a mobilitás lehetőségeit 
előmozdítva.182

4. Az összes gyermek és család oktatási 
igényének kielégítése érdekében prioritásként 
kell kezelni a hardverhez és az összeköttetést 
biztosító szélessávú internethez való 
hozzáférést.183 

5. Olyan információs platform létrehozása, 
ahol 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. A platformnak 
oktatási segédanyagokat kell kínálnia az 
éghajlatváltozásról, a fenntarthatóságról, 
a környezetvédelmi kérdésekről és a 
digitalizációról, és tájékoztatást kell nyújtania 
a kulcsfontosságú témákkal foglalkozó, 
már létező, szakosodott fórumokról.184 

- a platformon szereplő információk 
felhasználását és végrehajtását támogató 
finanszírozási programmal együtt lehetne 
rendelkezésre bocsátani.

47. Javaslat: Európai ifjúsági ügyek

Célkitűzés: Az Uniónak és a tagállamoknak a különböző szakpolitikai területeken – ideértve az 
Európai Unió regionális politikáját is – a fiatalok sajátos szükségleteire kell összpontosítaniuk, hogy 
a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk számukra a tanuláshoz és a munkavállaláshoz, valamint az 
önálló élet megkezdéséhez, miközben európai szinten is bevonjuk őket a demokratikus életbe és a 
döntéshozatali folyamatokba. Az ifjúsági szervezeteknek döntő szerepük van ebben. E cél elérése 
érdekében a következőket javasoljuk:

Intézkedések:

1. Több lehetőséget kell kínálni minden 
szinten a fiataloknak a demokratikus és 
a döntéshozatali folyamatokban való 
részvételre és képviseletre, és támogatni 
kell a meglévő programokat többek között 
azáltal, hogy az iskolákban gyermekek (pl. 
10-16 évesek) részvételével is szerveznek 
polgári fórumokat. Az európai képviselők 
találkozhatnának az iskolás gyermekekkel 
az iskolákban, hogy a polgárok Európához 
való közeledését és annak jobb megértését 
már fiatal koruktól kezdve erősítsék.185 
Annak biztosítása, hogy minden uniós 
szintű szakpolitikai döntéshozatalt ifjúsági 
szemszögből szemléljenek, uniós „ifjúsági 
tesztet” kell kidolgozni annak érdekében, 
hogy minden új jogszabályt és szakpolitikát 
fiatalokra összpontosító hatásvizsgálatnak 
vessenek alá, beleértve a fiatalokkal folytatott 
konzultációt is. 

2. Meg kell vitatni és meg kell fontolni, 
hogy 16 éves kortól részt lehessen venni 
az európai parlamenti választásokon, 
és ezzel párhuzamosan javítani kell az 
állampolgári ismeretek oktatását és az EU-
val kapcsolatos oktatást. A nemzeti politikai 
pártoknak biztosítaniuk kell, hogy az európai 
parlamenti választásokon fiatalabb jelöltek is 
felkerüljenek a listára186.

3. Annak érdekében, hogy a fiatalok 
felkészültebbek legyenek a munka világába 
való belépésre, a középiskolásoknak (12 
éves kortól) lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy színvonalas megfigyelő látogatásokat 
tehessenek profitorientált és nonprofit 
szervezeteknél, szoros együttműködésben 
az iskolákkal, a helyi önkormányzatokkal és 
az érintett szervezetekkel és vállalatokkal.187 
Ezeket a látogatásokat egy szélesebb körű 
pályaorientációs folyamat részének kell 
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tekinteni a formális oktatásban, hogy a fiatalok 
először kapcsolatba kerülhessenek egy 
szakmai munkakörnyezettel, és így szakmai 
orientációt szerezhessenek és átgondolhassák, 
hogy vállalkozóvá kívánnak-e válni. 

4. A NextGenerationEU keretében jelentősebb 
uniós finanszírozást kell fordítani a 
megerősített európai ifjúsági garancia 
végrehajtására is, beleértve a nagyobb 
elkötelezettséget, a jobb elérést, a kínálat 
minőségének javítását, a finanszírozást és 
az összes tagállam fellépését, és az érintett 
hatóságok megfelelő szintjeit. Tekintettel 
az ifjúsági szervezeteknek a fiatalok 
szükségleteivel kapcsolatos szakértelmére, a 
nemzeti kormányoknak szoros párbeszédet 
kell folytatniuk ezekkel a szervezetekkel a 
garancia leghatékonyabb megvalósításának 
biztosítása érdekében. 

5. Annak biztosítása, hogy a fiatalok szakmai 
gyakorlata és munkahelye megfeleljen 
a minőségi normáknak, többek között a 
javadalmazás tekintetében, megszüntetve 
a fiatalok minimálbérét és minden más, a 
fiatalokra vonatkozó diszkriminatív munkajogi 
rendelkezést, valamint jogi eszköz révén 
betiltva a munkaerőpiacon és a formális 
oktatás keretein kívül a fizetés nélküli szakmai 
gyakorlatokat.188

6. Észszerű életszínvonal biztosítása a fiatalok 
számára, beleértve a szociális védelemhez 
és a lakhatáshoz való hozzáférést is. A 
fiataloknak más korcsoportokkal azonos 
szociális védelemben kell részesülniük. Meg 
kell könnyíteni továbbá a fiatalok megfizethető 
lakhatáshoz való hozzáférését, többek között 
uniós finanszírozás révén.189

7. Külön szakpolitikákra van szükség annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen az 
agyelszívás az EU egyes régióiból és 
országaiból, mivel a fiataloknak nincs 
elegendő lehetőségük, miközben Európát 
vonzóbbá kell tenni az európai tehetségek 
és munkaerő harmadik országokba való 
elvándorlásának és a területi kohézió 
veszélyeztetésének többek között 
uniós finanszírozáson keresztül történő 
megakadályozása érdekében különösen 
azokon a területeken, ahol jelentős a fiatal 
tehetségek elvándorlása.190

8. Súlyos válság (pl. egészségügyi 
válság, háború stb.) esetén a részletes 
forgatókönyveket tartalmazó, jól előkészített 
tervek rugalmas módon történő alkalmazása, 
hogy a lehető legkisebbre csökkentsék 
a fiatalok tanulmányaira, szakképzésére, 
mentális jóllétére és a munkaerőpiaci 
átmenetre gyakorolt hatást.191

48. Javaslat: Kultúra és cserekapcsolatok

Célkitűzés: A cserekapcsolatok, valamint az európai identitás és az európai sokszínűség különböző 
területeken történő előmozdítása érdekében a tagállamoknak az Európai Unió támogatásával a 
következőket kell tenniük:192

Intézkedések:

1. Az európai csereprogramok előmozdítása 
különböző területeken, fizikai jelenléttel 
és digitálisan is, beleértve az oktatási 
csereprogramokat, az ikerintézményi 
együttműködést, az utazást és a szakmai 
mobilitást (a tanárok és helyileg választott 
politikusok számára egyaránt). Az ilyen 
cseréket az életkortól, az iskolai végzettség 
szintjétől, a családi háttértől és az anyagi 
lehetőségektől függetlenül mindenki számára 
hozzáférhetővé kell tenni a tagállamokban.193 
Ezen átfogó cél érdekében az EU-nak többek 
között meg kell erősítenie a meglévő uniós 

szintű csere- és mobilitási programokat, 
például az Európai Szolidaritási Testületet, 
az Erasmus+ és a DiscoverEU programot, és 
biztosítania kell a programokban való szélesebb 
körű és sokszínűbb részvételt, és fontolóra 
kell vennie új elemek hozzáadását is, például 
(az Európai Szolidaritási Testület esetében) 
az önkéntességen keresztül támogatott 
polgári szolgálat és (a DiscoverEU esetében) 
a „kulturális bérletek” további célkitűzését. A 
helyi és regionális önkormányzatoknak a Régiók 
Bizottsága égisze alatt kulcsszerepet kell 
játszaniuk ebben a kérdésben.
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2. A többnyelvűség előmozdítása, amely már 
fiatal kortól kezdve hidat képez más kultúrák 
felé. A kisebbségi és regionális nyelvek további 
védelmet igényelnek, figyelembe véve az 
Európa Tanács kisebbségi nyelvekről szóló 
egyezményét és a nemzeti kisebbségek 
védelméről szóló keretegyezményt. Az EU-nak 
fontolóra kellene vennie egy olyan intézmény 
létrehozását, amely európai szinten előmozdítja 
a nyelvi sokszínűséget. Az általános iskolától 
kezdve kötelezővé kell tenni, hogy a gyermekek 
a lehető legmagasabb szinten elsajátítsanak 
egy, a saját nyelvüktől eltérő aktív uniós nyelvet. 
Annak érdekében, hogy az európai polgárok 
könnyebben tudjanak európai polgártársaik 
szélesebb csoportjaival kommunikálni, 
valamint az európai kohézió egyik 
tényezőjeként a tagállamoknak ösztönözniük 
kell a határon átnyúló területeken a közvetlen 
szomszédos uniós tagállamok nyelvének 
tanulását és az angol nyelv tanúsított szabvány 
szerinti elsajátítását.194

3. Lehetőségek teremtése az európai 
kultúrák megismerésére, az emberek 
összekapcsolására és közös európai 
identitásuk kialakítására, például az összes 

célcsoportot bevonó, különböző helyszíneken 
megrendezésre kerülő rendezvények és 
összejövetelek révén. Néhány konkrét példa: 
Művészeti világnapok195 tartása, oktatási 
eseményeket is magában foglaló európai 
vásár megrendezése, vagy az Európa-nap 
(május 9.) európai munkaszüneti nappá tétele 
minden uniós polgár számára.196

4. Az európai kulturális örökség és 
kultúravédelme197, többek között a helyi és 
regionális kulturális és termelési sajátosságok 
elismerése198, a kulturális örökség 
megőrzésére és megünneplésére irányuló 
új kezdeményezések, a kulturális örökség 
cseréjének előmozdítása érdekében történő 
mobilitás, valamint a meglévő intézkedések – 
például a Kreatív Európa, az új európai Bauhaus, 
a testvérvárosi programok és Európa kulturális 
fővárosai – fenntartható fejlesztési célokkal 
összhangban történő előmozdítása révén. 

5. Lépések tétele annak biztosítására, hogy 
a kulturális szakemberek uniós szinten 
kellő védelmet élvezzenek, különösen a 
jövőbeni válságok esetén, egy európai szintű 
jogszabály elfogadásával. 

49. Javaslat: Sport

Célkitűzés: A sport létfontosságú társadalmaink számára – az értékek, az egészséges élet és az 
öregedés védelme, a cserekapcsolatok kultúrájának előmozdítása, valamint az európai örökség 
sokszínűségének ünneplése érdekében is. Ezért a tagállamoknak az Európai Unió támogatásával a 
következőkre kell törekedniük: 

Intézkedések:

1. Hangsúlyt helyezni azokra az értékekre  
– különösen a nemek közötti egyenlőségre, 
a méltányosságra és az inkluzivitásra –, 
amelyek az oktatás teljes időtartama 
alatt konkrétan tükröződhetnek a sportok 
gyakorlásában.

2. Felhívni a figyelmet a sport és a testmozgás 
egészségre gyakorolt előnyeire.199

3. A sporttevékenységek bevonása az uniós 
szintű csere- és mobilitási programokba.200

4. Nagyobb figyelmet kell fordítani nemcsak a 
hivatásos és kereskedelmi sportokra, hanem 
a helyi és hagyományos sportokra is, mint az 
európai kulturális sokszínűség és a kulturális 

örökség előmozdításának egyik aspektusára, 
és támogatni kell a nem hivatásos sportok 
támogatását.

5. Ugyanakkor ösztönözni kell az európai 
identitás bemutatását azáltal, hogy több, 
EU-n belüli sporteseményt szerveznek, uniós 
sportcsapatokat hoznak létre, vagy az európai 
sporteseményeken uniós zászlókat vagy 
jelképeket jelenítenek meg.

6. Többet kell befektetni a kommunikációs 
erőfeszítésekbe, például az európai 
sporthétbe annak biztosítása, hogy az EU 
egész területéről érkező polgárok együttesen 
részesülhessenek a kiemelt lehetőségekből.
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A vezető testület 
záró észrevételei
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Az Európa jövőjéről szóló konferencia átfogó 
célja az volt, hogy felkészítse az Európai Uniót 
a jelenlegi és a jövőbeli kihívásokra azáltal, 
hogy lehetőséget biztosít a polgárok számára 
arra, hogy megfogalmazzák aggályaikat és 
törekvéseiket, és a három intézmény, a nemzeti 
parlamentek és egyéb érdekelt felek képviselőivel 
együtt iránymutatást nyújtsanak a jövőre 
nézve. E cél elérése érdekében a konferenciát 
a polgárokat középpontba helyező, alulról 
építkező folyamatként kellett megvalósítani, 
új fórumot teremtve ezáltal az európai 
prioritások megvitatásához, valamint annak 
feltérképezéséhez, hogy mit várnak a polgárok az 
Európai Uniótól.

A konferencia végül sikeresen betöltötte ezt 
a szerepet. A konferencián az élet minden 
területéről és az Unió minden szegletéből 
érkező európai polgárok vettek részt, akik 
megfogalmazták a polgári vitacsoportok 
ajánlásait, majd ezt követően a plenáris ülés 
résztvevőivel, köztük az Európai Parlamenttől, 
a Tanácstól és az Európai Bizottságtól érkezett 
tagokkal, valamint a nemzeti parlamentek, a 
Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági 
és Szociális Bizottság képviselőivel, regionális 
és helyi választott képviselőkkel, továbbá a 
szociális partnerek, a civil társadalom és más 
kulcsfontosságú érdekelt felek képviselőivel 
együtt javaslatokat dolgoztak ki Európa jövőjére 
vonatkozóan. A folyamat támogatására 
kialakított eszközök és módszertan egyedülálló 
erőforrástárat biztosítottak, amely a jövőben 
alapul szolgálhat az uniós szintű polgári 
szerepvállalás és deliberatív demokrácia 
eljárásaihoz.

Az Unió-szerte szervezett számtalan rendezvény 
és vita, az interaktív többnyelvű digitális platform, 
az európai és nemzeti polgári vitacsoportok, 
valamint a plenáris ülések keretében lezajlott 

munka nyomán elkészült a konferencia 
zárójelentése, amely áttekintést ad erről az egy 
éven át tartó intenzív munkáról, valamint ismerteti 
a plenáris ülés résztvevői által Európa jövőjére 
vonatkozóan megfogalmazott javaslatokat. E 
javaslatok egyértelművé teszik, hogy az EU-nak 
törekednie kell a zöld és digitális átállás sikeres 
megvalósítására, valamint Európa rezilienciájának 
és társadalmi szerződésének megerősítésére, 
ezzel egyidejűleg azonban kezelnie kell az 
egyenlőtlenségeket, és biztosítania kell, hogy 
az Európai Unió olyan méltányos, fenntartható, 
innovatív és versenyképes gazdasággal 
rendelkezzen, amely senkit sem hagy hátra. 
A konferencia során történt geopolitikai 
fejlemények, és különösen az Ukrajna elleni orosz 
agresszív háború azt is megerősítették, hogy az 
EU-nak asszertívebbnek kell lennie, és globális 
szinten vezető szerepet kell vállalnia abban, hogy 
egy egyre nyugtalanabb világban előmozdítsa 
értékeit és normáit.

A konferencia egyértelmű iránymutatással 
szolgált ezeken a területeken, így a három 
uniós intézménynek most meg kell vizsgálnia, 
hogy a felmerült aggályok, törekvések és 
ötletek milyen további fellépést indokolnak. A 
folyamat következő lépéseként konkrét uniós 
intézkedéseket kell kidolgozni, amelyek a 
konferenciának az e zárójelentésben foglalt 
eredményein alapulnak. Az uniós intézmények 
ezért – saját hatáskörükön belül és a 
Szerződésekkel összhangban – meg fogják 
vizsgálni ezt a jelentést és az annak nyomán 
hozott intézkedéseket. 2022 őszén értékelő 
rendezvényre kerül majd sor, ahol a polgárok 
visszajelzést kapnak arról, hogy az intézmények 
miként teljesítik az annak biztosítására tett 
kötelezettségvállalásukat, hogy meghallgatják 
az európai polgárok véleményét, és az ő kezükbe 
helyezik Európa jövőjét.
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Endnotes
1  A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: #3, #17, #18, #19
2  # = Európai polgári vitacsoport ajánlása
3  A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: #39, #40, #41, #42, #43, NL1, NL2, #51
4  Nemzeti polgári vitacsoport ajánlása
5  A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: #44, #45, #46, #47, #50
6  A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, FRváltoztatás8, FRkívánság11, NL2, NL3
7   A holland polgári vitacsoport ajánlásai eltérnek az európai polgári vitacsoport ajánlásaitól, amelyek szerint az egészségügynek és az 

egészségügyi ellátásnak elsősorban nemzeti hatáskörbe kell tartoznia [NL3].
8   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: 1. európai polgári vitacsoport (ECP1): 9., 10., 11., 12. és 14. sz. ajánlása Hollandia: 1. 

Olaszország: 1.1,; Litvánia: 3, 8.
9   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 10, 11 & 14; Németország: 2.1, 2.2; Hollandia: 1, 2; 

Franciaország: 3, 9; Olaszország: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 4.a.2, 6.1; Litvánia: 1, 7.
10   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 1, 2, 7, 28, 30; Németország: 4.1., 4.2.; Hollandia: 4; 

Franciaország: 6; Olaszország: 5.a.1, 5.a.4, 6.1, 6.2.
11  A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 19, 20, 21, 25; Olaszország: 4.a.1.
12  A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 21, 22, 23, 26, 27; Olaszország: 5.a.1.
13   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: 1. európai polgári vitacsoport (ECP): 13, 31; Hollandia: 2.3; Olaszország: 4.b.3, 4.b.6; 

Litvánia: 9, 10.
14  A munkacsoportban és a plenáris ülésen folytatott vitákból
15   Lásd az ECP4 1. ajánlását, a német NCP „Európa globális szerepe” 1. vitacsoportjának 2. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 1. 

ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
16  Lásd az ECP4 4. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 5. és 6. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
17  Lásd a digitális platformot és az olasz NCP 2. klaszterének 2. és 3. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva 
18  Lásd az ECP4 14. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
19  Lásd az ECP4 2. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 4. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
20  Lásd az ECP4 17. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 4. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
21  Lásd a német NCP „Európa globális szerepe” 1. vitacsoportjának 1. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
22  Lásd az ECP4 3. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
23  Lásd az ECP4 11. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
24  Lásd az ECP4 13. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
25  Lásd az ECP4 15. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
26  Lásd az ECP4 16. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
27  Lásd az ECP4 12. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
28  Lásd az ECP4 21. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
29  Lásd a digitális platformot, a munkacsoportban átdolgozva
30  Lásd a digitális platformot, a munkacsoportban átdolgozva
31  Lásd az ECP4 26. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
32  Lásd az ECP4 18. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
33  Lásd az ECP4 19. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
34  Lásd az ECP4 19. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
35  Lásd az ECP4 25. ajánlását
36  A munkacsoportban és a plenáris ülésen folytatott vitából
37  Lásd a francia nemzeti polgári vitacsoport/események 2. sz. változtatását
38  Lásd az ECP4 20. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 7. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
39  Lásd a francia nemzeti polgári vitacsoport 2. sz. változtatását
40  Lásd az ECP4 24. ajánlását és az olasz NCP 2. klaszterének 7. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
41  Lásd az ECP4 22. ajánlását, a munkacsoportban átdolgozva
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42  Lásd a holland nemzeti polgári vitacsoport 1. ajánlását az EU világban betöltött szerepéről, a munkacsoportban átdolgozva
43  Lásd a digitális platformot és a plenáris vitákat, a munkacsoportban átdolgozva
44  Lásd a digitális platformot, a munkacsoportban átdolgozva
45   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: európai polgári vitacsoport (ECP2): 10, 11, 14, 30; Belga nemzeti polgári vitacsoport 

(NCP): 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3; Német NCP: 5.1, 5.2; Holland NCP: 1.2.
46  Az ECP2 14. sz. ajánlása. A belga NCP 1.3.1., 1.4.2., 1.4.3. sz. ajánlása, a holland NCP 1.2. sz. ajánlása.
47  Az ECP2 11. sz. ajánlása. A német NCP 5.1. és 5.2. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita.
48  Az ECP2 11. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita. Plenáris vita.
49  Az ECP2 10. sz. ajánlása. 
50  Az ECP2 30. sz. ajánlása.
51  A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 7., 8., 9 sz. ajánlása; a holland NCP 1.3. és 4.3. sz. ajánlása.
52  Az ECP2 7. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita.
53  A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
54  Az ECP2 9. sz. ajánlása. 
55  A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
56  Az ECP2 8. sz. ajánlása. A holland NCP 1.3. és 4.3. sz. ajánlása
57  Az ECP2 7. és 8. sz. ajánlása.
58  A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
59   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 5., 12., 13., 17. és 28. sz. ajánlása; a belga NCP 1.5.1. és 2.1.1.–2.4.3. sz. 

ajánlása; A holland NCP 3.1. sz. ajánlása.
60  Az ECP2 5. sz. ajánlása. A belga NCP 2.1.1. sz. ajánlása. A holland NCP 3.1. sz. ajánlása.
61  Az ECP2 12. sz. ajánlása. A belga NCP 2.1.4. sz. ajánlása.
62  Az ECP2 17. és 28. sz. sz. ajánlása. A belga NCP 1.5.1., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2. sz. ajánlása.
63  A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
64  Az ECP2 5. és 28. sz. ajánlása. A belga NCP 2.3.2. és 2.3.3. sz. ajánlása.
65  Az ECP2 28. sz. ajánlása. A belga NCP 2.3.1., 2.4.1., 2.4.2. sz. ajánlása. 
66  A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
67  Az ECP2 13. sz. ajánlása.
68  A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
69  Az ECP2 13. sz. ajánlása.
70  A kérdéssel a digitális átalakulással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
71  A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 1., 2., 21., 22. és 23. sz. ajánlása A holland NCP 1.1. sz. ajánlása.
72  Az ECP2 22. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita.
73  A kérdéssel az erősebb gazdasággal, a társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
74  Az ECP2 21. sz. ajánlása. A holland NCP 1.1. sz. ajánlása.
75  Az ECP2 23. sz. ajánlása.
76  A kérdéssel az erősebb gazdasággal, a társadalmi igazságossággal és a foglalkoztatással foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
77  Az ECP2 1. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita.
78  Az ECP2 2. sz. ajánlása. Munkacsoporti vita.
79  A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: az ECP2. 3., 4. és 6. sz. ajánlása.
80  Az ECP2 3. sz. ajánlása.
81  A kérdéssel az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
82  Az ECP2 4. sz. ajánlása.
83  Az ECP2 6. sz. ajánlása.
84  A kérdéssel az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel foglalkozó munkacsoport is foglalkozik.
85   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: Az 1. európai polgári vitacsoport (ECP1) 17, 40, 47; A holland nemzeti polgári 

vitacsoport (NCP) 1. sz. ajánlása
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86  Lásd a 3. sz. európai polgári vitacsoportnak az elektromos járművek infrastruktúrájáról szóló 38. sz. ajánlására mutató linket.
87   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: Az 1. európai polgári vitacsoport (ECP1) 8., 34., 47. sz. ajánlása, az olasz nemzeti 

polgári vitacsoport (NCP) 5.2. sz. ajánlása
88   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: Az 1. európai polgári vitacsoport (ECP1) 39. és 46. sz. ajánlása, a litván nemzeti polgári 

vitacsoport (NCP) 2.6. sz. ajánlása, a holland NCP 1. sz. ajánlása
89   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: Az 1. európai polgári vitacsoport (ECP1) 42., 43., 44. és 45. sz. ajánlása, a holland 

nemzeti polgári vitacsoport (NCP) 2. sz. ajánlása.
90   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: Az 1. európai polgári vitacsoport (ECP1) 7., 16. és 17. sz. ajánlása, a német és olasz 

nemzeti polgári vitacsoport (NCP) 1.3. sz. ajánlása.
91  Kapcsolat az erősebb gazdasággal foglalkozó munkacsoporttal 
92  Változtatások: 3A. és 3B. munkacsoport
93  Az ECP2 32., 37. sz. ajánlása, belga, francia és holland NCP
94  francia NCP
95  Változtatás: munkacsoport, 8., tömörebb megfogalmazás
96  Az ECP2 29. sz. ajánlása
97  Az ECP2 19., 32 sz. ajánlása, belga és francia nemzeti vitacsoport, nemzeti rendezvények dán képviselője
98  Belga NCP
99  Változtatás: munkacsoport, 7B.
100  Belga NCP
101  Végleges Kantar-jelentés, 85. o.
102  Az ECP2 39. sz. ajánlása, belga NCP 3.
103  Változtatás: munkacsoport, 10A., tömörebb megfogalmazás
104  Nemzeti rendezvények dán képviselője.
105  Változtatás: munkacsoport, 54C.
106  Nemzeti rendezvények dán képviselője.
107  Nemzeti rendezvények dán képviselője.
108  Változtatás: munkacsoport, 15A., kompromisszumos megfogalmazás 
109  Az ECP2 24., 36., 38. sz. ajánlása, belga NCP
110  Változtatás: munkacsoport, 16C.
111  Az ECP2 33. sz. ajánlása, belga, francia és holland NCP
112  Az ECP2 26. sz. ajánlása
113  Változtatás: munkacsoport, 17.
114  Belga NCP
115  Változtatás: munkacsoport, 18A.
116  Az ECP2 25. sz. ajánlása.
117  Változtatás: munkacsoport, 18B.
118  Az ECP2 31. sz. ajánlása, belga és holland NCP
119  Változtatások: 19A – 19A, átfogalmazás a szöveghez igazítva
120  Változtatás: munkacsoport, 21., kompromisszum
121  Belga és francia NCP.
122  Változtatás: munkacsoport, 23B.
123  Az ECP2 27. sz. ajánlása, belga NCP
124  Változtatás: munkacsoport, 25C.
125  Az ECP 14. sz. ajánlása
126  Az ECP 18. sz. ajánlása Megj.: A polgárok képviselői kifejtették, hogy ezt nagy gonddal kell végrehajtani és igénybe venni.
127  Változtatások: munkacsoport, 28E., G., H.
128  Az ECP2 16. sz. ajánlása, holland NCP 20., a nemzeti vitacsoport megosztott volt a „transznacionális listák” tekintetében.
129  Az ECP2 16. sz. ajánlása alapján, vita a munkacsoportban.
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130  Az ECP2 19. sz. ajánlása és többnyelvű digitális platform
131  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
132  Változtatás: munkacsoport, 32B.
133  Az ECP2 36. sz. ajánlása, belga és francia NCP
134   Francia NCP („az Európai Bizottság elnökének általános választójog alapján történő megválasztása”), MDP (végleges Kantar-jelentés: A 

hozzászólások csoportja a Bizottság elnökének polgárok általi közvetlen megválasztását tárgyalja)
135  Változtatás: munkacsoport, 34C.
136   Belga NCP (3.2.), francia NCP (11.),- többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „Az Európai Parlamenttel kapcsolatban a 

hozzászólók leggyakrabban azt szorgalmazták, hogy az intézményt ruházzák fel tényleges jogalkotás-kezdeményezési hatáskörrel.”)
137   Többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „Az Európai Parlamenttel kapcsolatban [...] azt is kezdeményezték, hogy az 

intézmény költségvetési hatáskört is kapjon”)
138   Többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „Egy másik hozzájárulás szerint a pártoknak nyitottabbá kell válniuk a 

különböző kulturális vagy társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező emberek számára”)
139  Régiók Bizottsága a munkacsoportban
140  Változtatás: munkacsoport, 38., kompromisszumos megfogalmazás
141  Az ECP2 20. sz. ajánlása.
142  Az ECP4 21. sz. ajánlása
143  Változtatás: munkacsoport, 43.
144  Az ECP2 34. sz. ajánlása, holland NCP
145   Vita a munkacsoportban az ECP2 34. sz. ajánlásáról, holland NCP, többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „Az 

átláthatóság növelése és a polgároknak az uniós döntéshozatali folyamatba való nagyobb mértékű bevonása” szintén támogatott 
elképzelés.

146  Változtatás: munkacsoport, 44A.
147  Vita munkacsoportban (a nemzeti parlamentek és a Régiók Bizottsága előadása)
148  Változtatás: munkacsoport, 45C.
149  Változtatás: munkacsoport, 46B.
150  Az ECP2 15. sz sz. ajánlása
151   Vita a munkacsoportban az ECP2 15. sz. ajánlásában kifejezett igény alapján: „egyértelművé tegyük az uniós intézmények feladatait”, 

többnyelvű digitális platform (végleges Kantar-jelentés: „javaslatok érkeztek a kétkamarás jogalkotási rendszernek az Unióban való 
elmélyítésére is”.

152  Változtatás: munkacsoport, 48B.
153  Az ECP2 15. sz. ajánlása
154  Megbeszélések a munkacsoportban
155  Változtatás: munkacsoport, 52A.
156  EGSZB, kompromisszumos megfogalmazás 
157  Az ECP 35. sz. ajánlása, francia NCP, valamint változtatások: munkacsoport, 51C., D. együttesen
158  Változtatás: munkacsoport, 53D.
159  Vita a munkacsoportban, nemzeti parlamentek
160  Vita a munkacsoportban, Régiók Bizottsága, Gazdasági és Szociális Bizottság; Végleges Kantar-jelentés, 85. o.
161  Változtatás: munkacsoport, 58B.
162  Változtatás: munkacsoport, 59B.
163  Vita a munkacsoportban, szociális partnerek és több más résztvevő
164  Változtatás: munkacsoport, 63A., kompromisszumos megfogalmazás
165   A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: európai polgári vitacsoport (ECP4): 6, 7, 9, 28, 30; Litvánia 9 sz. 

ajánlása
166   A polgárok azon ajánlásai, amelyeken a javaslat főként alapul: európai polgári vitacsoport (ECP4): és 27 sz. ajánlása, Litvánia 10 sz. 

ajánlása, Hollandia 3 sz. ajánlása
167  A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: európai polgári vitacsoport (ECP4): , 35. és 38. ajánlás.
168   A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: európai polgári vitacsoport (ECP4): , 31., 33., 36., 37., 38., 39., 40. ajánlás Olaszország 

3.8. és 4.4 sz. ajánlása (15. o.) és 5.6 sz. ajánlása (11. o.), Litvánia 2. és 3., Hollandia 1. és 2 sz. ajánlása
169  A javaslat fő alapját képező polgári ajánlások: európai polgári vitacsoport (ECP4): és 32. ajánlás; FR 13. módosítás.
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170  A francia NCP 6. módosítása.
171  ECP1, 37. ajánlás.
172  Európai polgári vitacsoport, 3. ajánlás. A francia NCP 6. módosítása.
173  Az ECP1 41. sz. ajánlása.
174   Ezt részletesebben az európai demokráciával foglalkozó munkacsoport tárgyalja. Lásd a 2. európai polgári vitacsoport 24. ajánlását, 

a belga NCP 1.1., 1.2. és 2.12. ajánlását, valamint az olasz NCP befogadási politikákról szóló ajánlását. 
175  Az olasz NCP befogadási politikákról szóló ajánlása.
176  Ezt részletesebben a digitális átállással foglalkozó munkacsoport tárgyalja. Lásd az ECP1 8. és 34. ajánlását.
177  Az olasz NCP ajánlása a fiatalok természettudományos tantárgyak tanulására való ösztönzéséről.
178   Az ECP1 33. és 48. sz. ajánlása. Ezt a digitális átállással foglalkozó munkacsoport is tárgyalja. Lásd az ECP1 47. sz. ajánlását az 

internet egészséges használatáról.
179  Az ECP1 5.sz. ajánlása.
180  ECP1, 15. és 18. ajánlás.
181  Az olasz NCP „Európa a világban” ajánlása
182  Az ECP1 18. és 41. ajánlása, valamint az olasz NCP ajánlása az oktatók képzésébe történő befektetésről.
183  ECP1, 17. ajánlás, az egész a digitális munkacsoport számára kiosztva.
184   Az ECP1 15 sz. ajánlása. A német NCP ajánlása az ismeretek és tapasztalatok uniós szintű cseréjére szolgáló információs 

platformról.
185  A belga NCP 6 sz. ajánlása. A francia NCP 7. módosítása. 
186  A belga NCP 7.2 ajánlása a második mondatot illetően. 
187  Az ECP1 4 sz. ajánlása. 
188   Javaslat a megerősített gazdasággal, társadalmi igazságossággal és foglalkoztatással foglalkozó munkacsoport által tárgyalt, az 

ECP1 1. és 30. ajánlásának kiegészítésére.
189   Javaslat a megerősített gazdasággal, társadalmi igazságossággal és foglalkoztatással foglalkozó munkacsoport által tárgyalt, az 

ECP1 25. ajánlásának kiegészítésére.
190   Az ECP4 28 sz. ajánlása. Holland NCP („A kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos elképzeléseink”), 1. ajánlás. A francia 

NCP 6. módosítása.
191  Az ECP1 6. sz. ajánlása.
192  Holland NCP („A kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos elképzeléseink”), 2. ajánlás.
193   Az ECP1 36. sz. ajánlása. A francia NCP 6. módosítása. A belga NCP 2.10. és 2.11 sz. ajánlása. Német NCP, „Több cserelehetőség 

biztosítása az európai diákok számára”. Holland NCP („A kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos elképzeléseink”), 1. és 3. 
ajánlás. Az olasz NCP „A Kelet és Nyugat közötti találkozási pontként való működés, a kulturális csereprogramok és közös kulturális 
kezdeményezések előmozdítása” című ajánlása

194  Az ECP1 32. és 38 sz. ajánlása. Holland NCP („A kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos elképzeléseink”), 3. ajánlás.
195  Az olasz NCP „Európa a világban” ajánlása
196   A francia NCP 7. módosítása. Belga NCP, 2.5., 6.1. és 8.7. ajánlás. Olasz nemzeti kapcsolattartó pont, „Az európai értékek, kulturális 

jellemzők és regionális sajátosságok erősítése” című ajánlás.
197  Holland nemzeti polgári vitacsoport („A kultúrával, az ifjúsággal és a sporttal kapcsolatos elképzeléseink”), 2. ajánlás. 
198  Az olasz NCP ajánlása a 20. századi termelési modellen való túllépésről
199  Az ECP1 29. sz. ajánlása.
200  Az ECP1 36. sz. ajánlása.  
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MELLÉKLETEK 
 

I. – A négy európai polgári vitacsoport ajánlásai 
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Konferencia Európa jövőjéről 
Az 1. európai polgári vitacsoport ülése: 

„Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás / Oktatás, kultúra, 
ifjúság és sport / Digitális átállás”  

 
A VITACSOPORT ÁLTAL ELFOGADOTT (A PLENÁRIS ÜLÉS ELÉ TERJESZTENDŐ) 
AJÁNLÁSOK 
 
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. 
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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. 
  
 

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. 
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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 forgatókönyveket a fiatalokra és a munkaerőpiacra való 
belépésükre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében kell bevezetni. 
 
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. 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. 
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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 
legkiseb 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. 
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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.  
 
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).  
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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 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. 
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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.  
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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 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 rovarok tiszteletben tartását és az invazív fajokkal szembeni 
védelmét. Javasoljuk továbbá, hogy ösztönözzék és támogassák az új építési 
fejlesztéseket, hogy kötelező zöldterületek álljanak rendelkezésre. 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 fák 
újraerdősítésére és a helyi növényvilágra vonatkozóan határozzanak meg kötelező 
nemzeti célértékeket az uniós tagállamokban. 
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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. 
 
 

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.  
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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. 
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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. 
  
 

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. 
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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. 
 
 
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. 
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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 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, 
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● 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.	
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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,  

● 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. 
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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 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). 
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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. 
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Ezt azért javasoljuk, mert nincs erős felhatalmazással rendelkező központi ügynökség, 
amely segítséget nyújthatna a polgároknak, különösen akkor, ha problémák merülnek 
fel, és segítségre, 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. 
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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. 
 
 

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.  
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● 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 függne megbízható információk 
begyűjtése tekintetében.  
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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 által megvalósított „szerepmodellek” 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 az 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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Konferencia Európa jövőjéről 
2. európai polgári vitacsoport: 

„Európai demokrácia / Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság”  
 

 
A VITACSOPORT ÁLTAL ELFOGADOTT AJÁNLÁSOK (A PLENÁRIS ÜLÉS ELÉ 
TERJESZTENDŐ) 
 
1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása  
 
1.1. alterület: Megkülönböztetésmentesség / 1.2. alterület: Nemek közötti 
egyenlőség  
 
1. „Javasoljuk, hogy az EU írjon elő a munkaerőpiaci hátrányos megkülönböztetés 
tilalmára vonatkozó kritériumokat (fiatalokra, idősekre, nőkre, kisebbségekre 
vonatkozó kvóták). Ha a vállalatok teljesítik a kritériumokat, támogatásokban vagy 
adókedvezményekben részesülnek. 
Javasoljuk, hogy a munkavállalók körében fokozzák a következők ismertségét: 

● nemzetek feletti és nemzeti intézmények (pl. szakszervezetek); 
● olyan mechanizmusok, amelyek biztosítják, hogy a vállalatok tiszteletben 

tartsák a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó hatályos 
szabályokat; 

● a munkaerőpiacon hátrányos megkülönböztetéssel szembesülő társadalmi 
csoportoknak (fiatalok, idősek, nők, kisebbségek) szóló képesítési programok.  
 
Egy kétlépcsős uniós jogszabály elfogadását javasoljuk. Először is, nyújtsanak 
támogatást a hátrányos megkülönböztetésnek kitett bizonyos csoportokból 
származó munkavállalók felvételéhez. Másodszor, a munkaadókat törvény 
kötelezze arra, hogy egy minimális időtartamra ilyen csoportokat 
foglalkoztassanak.” 
 
Az EU feladata ugyanis a szabadpiaci érdekek és az olyan kiszolgáltatott helyzetben 
lévő csoportok védelme közötti egyensúly fenntartása, amelyek számára jogi 
védelmet kell nyújtani. A vállalatok számára kívánatosak a heterogén csoportok, mivel 
különféle képesítéseket kínálnak. A támogatások további ösztönzőt jelentenek a 
vállalatok számára. 
 
2. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy olyan ösztönző programot, amely a nagy- 
és kisvállalkozásokon belül megkönnyíti a megfizethető óvodák és játszóterek 
létrehozását. A közös használatú létesítmények szintén életképes lehetőséget 
kínálnak arra, hogy a kisebb cégek támogatáshoz jussanak.  
Javasoljuk, hogy az EU szorítsa rá a vállalatokat arra, hogy az alkalmazottak 
számával arányosan hozzanak létre óvodákat.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a családi és a szakmai élet összehangolása javítja a 
munkahelyi teljesítményt, csökkenti a munkanélküliséget, és olyan helyzetet teremt 
a szülők, különösen a nők számára, amelyben folytatni tudják szakmai pályafutásukat. 
A javasolt megoldás a szociális dimenzióra helyezi hangsúlyt, és ezáltal garantálja a 
gyermekek biztonságát és csökkenti a szülői aggodalmakat. 
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1.3: alterület: Az emberi jogok, valamint a természet és az állatok jogainak védelme  
 
3. „Javasoljuk, hogy a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 98/58/EK 
irányelv módosításával biztosítsák a mezőgazdasági célra tenyésztett állatok 
jóllétét és a mezőgazdasági rendszerek fenntarthatóságát. Részletesebb 
minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyeknek konkrétnak, 
mérhetőnek és határidőhöz kötöttnek kell lenniük. A minimumkövetelményeket 
úgy kell meghatározni, hogy azok magasabb szintű állatjólléti normákat 
eredményezzenek, és egyúttal lehetővé tegyék az éghajlati és a környezeti 
fenntarthatóságra és az ökológiai mezőgazdaságra való átállást”. 
 
Mi, polgárok, fontosnak tartjuk, hogy az állattenyésztés tekintetében az Unión belül 
harmonizált, szigorúbb minimumkövetelményekkel rendelkezzünk. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy az átállás problémákat vethet fel egyes, támogatásban részesülő 
mezőgazdasági ágazatokban, valamint problémát jelenthet azon ágazatok számára, 
amelyek az ökológiai és fenntartható gazdálkodásra való átállás folyamatában 
vannak. Nagyon fontosnak tartjuk azonban annak biztosítását, hogy ez az átállás 
megtörténjen. 
 
4. „Javasoljuk, hogy az összes káros kibocsátás, a növényvédő szerek, a túlzott 
vízhasználat stb. – környezetterhelés alapján történő – megadóztatásával 
Európában és az egész világon mozdítsák elő a mindinkább környezet- és 
éghajlatbarát mezőgazdaságot. Az Unióba behozott összes mezőgazdasági 
termékre kivetett vámokkal ki kell küszöbölni, hogy az uniós szintű normákat 
nélkülöző harmadik országok versenyelőnyhöz jussanak. Az állatjóllétet szem előtt 
tartó mezőgazdaság előmozdítása érdekében azt javasoljuk, hogy adóztassák meg 
az állatok nagy távolságra történő szállításából származó kibocsátásokat.” 
 
Véleményünk szerint egy ilyen rendszer létrehozásával támogatni lehet az éghajlat- 
és környezetbarát mezőgazdaságra való átállást. 
 
5. „Tekintve, hogy jelenleg számos álhír vesz minket körül, a függetlenebb, 
objektívebb és kiegyensúlyozottabb médiatudósítás előmozdítását javasoljuk, 
mégpedig a következők révén: 1. a média függetlenségére vonatkozó 
minimumszabályokról szóló irányelv uniós szintű kidolgozása; 2. minden polgár 
esetében a médiakompetenciák fejlesztésének uniós szintű előmozdítása.” 
 
Az Uniónak a média függetlenségének és a szólásszabadság biztosítása érdekében ki 
kell dolgoznia egy irányelvet. 
 
6. „Javasoljuk, hogy a továbbiakban ne támogassák a mezőgazdasági 
tömegtermelést, ha az nem vezet az éghajlati és környezeti szempontból 
fenntartható és ökológiai mezőgazdaságra való átálláshoz. Javasoljuk, hogy a 
támogatásokat inkább a fenntartható átállás támogatására csoportosítsák át.” 
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A tömegtermelésre szakosodott mezőgazdasági ágazat támogatása helyett a 
támogatásokat olyan gazdaságokhoz kellene átirányítani, amelyek átalakuláson 
mennek keresztül, hogy megfeleljenek az új állatjólléti minimumkövetelményeknek. 
 
1.4. alterület: A magánélet tiszteletben tartásához való jog  
 
7. „Javasoljuk, hogy a személyes adatokat kezelő szervezeteket uniós szinten 
engedélyezzék. E szervezetek esetében évente független, külső adatvédelmi 
ellenőrzést is kell végezni. E szervezeteket az éves forgalmukkal arányosan, a 
jelenlegi szabályozásnál szigorúbban kell büntetni az adatvédelmi jogsértésekért. 
Az engedélyt két egymást követő jogsértés után, illetve súlyos jogsértést követően 
azonnal vissza kell vonni.”  
 
Mindezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi szabályozás (az általános adatvédelmi 
rendelet) nem elegendő, és a szervezeteket jobban ellenőrizni és szankcionálni kell 
annak biztosítása érdekében, hogy ne sértsék meg az adatvédelmi szabályokat és a 
magánélet tiszteletben tartásához való jogot. 
 
8. „Az uniós hatáskörök megerősítését javasoljuk a következő területeken: 1) 
adatvédelmi oktatás, 2) az adatvédelmi tudatosság növelése és 3) a kiskorúak 
személyes adatainak védelme. Javasoljuk, hogy az általános adatvédelmi rendelet 
egyértelműbb és szigorúbb szabályokat tartalmazzon a kiskorúak adatainak 
kezelését illetően, ideértve a hozzájárulási szabályokat, az életkor ellenőrzését és a 
törvényes képviselő általi ellenőrzést is. Javasoljuk továbbá, hogy az általános 
adatvédelmi rendeleten belül vezessenek be egy külön kategóriát a kiskorúak 
érzékeny adatait (pl. bűnügyi nyilvántartás, egészségügyi információk, 
meztelenség) illetően, hogy megvédjék a kiskorúakat a visszaélések és a 
megkülönböztetés minden formájától”.  
 
Erre az ajánlásra azért van szükség, mert a kiskorúak különösen ki vannak téve az 
adatvédelmi jogsértések és a magánélet megsértése veszélyének, és a lakosság, 
különösen a kiskorúak, a tanárok és a törvényes gyámok jelenleg nem rendelkeznek 
kellő adatvédelmi ismeretekkel. Mindannyiuknak meg kell tanulniuk, hogyan 
használják az adatokkal kapcsolatos online és offline szolgáltatásokat, és hogyan 
védjék a gyermekeknek a magánélet tiszteletben tartásához való jogait. Ezenkívül 
gyakran előfordulhat, hogy a törvényes gyámok úgy járulnak hozzá a gyermekek 
adatainak kezeléséhez, hogy ennek nincsenek teljes mértékben tudatában, illetve 
ezzel kapcsolatban nem kaptak teljes körű tájékoztatást, ráadásul a gyermekek is 
meghamisíthatják a szülői hozzájárulást. Végül, de nem utolsósorban azért is szükség 
van erre az ajánlásra, mert nem létezik a kifejezetten a kiskorúakat, a törvényes 
gyámokat és a tanárokat célba vevő, megfelelő, uniós szintű adatvédelmi 
figyelemfelhívó kampány, holott ez döntő fontosságú.  
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9. „Egységes adatvédelmi irányelvek és olyan közérthető, tömör és felhasználóbarát 
hozzájárulási formanyomtatványok bevezetését javasoljuk, amelyekben 
egyértelműen feltüntetik, hogy az adatkezelés mely része szükséges feltétlenül, és 
mely része nem kötelező. Javasoljuk, hogy a hozzájárulás visszavonása egyszerű, 
gyors és végleges legyen. Javasoljuk, hogy tiltsák meg a szervezeteknek, hogy a 
szükségesnél jobban korlátozzák szolgáltatásaikat, ha valaki nem járul hozzá a nem 
kötelező adatkezeléshez.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi uniós szabályok nem elég pontosak, a 
hozzájárulás visszavonása hosszadalmas, ideiglenes és bonyolult, és mert a 
szervezeteknek nem áll érdekükben, hogy olyan polgároknak kínálják a 
szolgáltatásaikat, akik visszakövetelik adatvédelmi jogaikat. 
 
2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme  
 
2.1. alterület: A jogállamiság védelme  
 
10. „Javasoljuk, hogy a 2020. december 16-án elfogadott, általános 
feltételrendszerről szóló (EU) 2020/2092 rendeletet úgy módosítsák, hogy az ne 
csak az uniós költségvetést érintő jogsértésekre vonatkozzon, hanem a jogállamiság 
mindennemű megsértésére is.”  
 
Az általános feltételrendszerről szóló rendelet lehetővé teszi , hogy a jogállamiságot 
megsértő tagállamok esetében felfüggesszék az uniós finanszírozást. A jelenlegi 
megfogalmazás szerint azonban ez csak az uniós költségvetést érintő vagy fenyegető 
jogsértésekre vonatkozik. Ezenkívül az általános feltételrendszerről szóló rendelet 
jelenlegi megfogalmazása inkább az uniós költségvetést és az uniós intézményeket 
védi, mintsem az érintett tagállamok polgárait. Ezért a rendelet jelenlegi szövegének 
módosítását javasoljuk, hogy az a jogállamiság mindennemű megsértésére 
kiterjedjen.  
 
11. „Javasoljuk, hogy az EU az éves jogállamisági jelentés közzétételét követően (a 
jogállamiság tagállamok általi betartásának ellenőrzésére szolgáló bizottsági 
mechanizmus) évente szervezzen jogállamiságról szóló konferenciát. A 
tagállamokat kötelezni kellene arra, hogy társadalmilag sokszínű nemzeti 
küldöttségeket küldjenek a konferenciára, amelyekben polgárok és köztisztviselők 
is részt vesznek.”  
 
Ez a konferencia elősegítené az uniós polgárok által a jogállamisággal kapcsolatos 
kérdésekről folytatott párbeszédet, valamint a polgárok és az éves jogállamisági 
jelentéseket készítő szakértők közötti párbeszédet. Úgy véljük, hogy a kölcsönös 
megbecsülés és tapasztalatcsere légkörében a résztvevők a bevált gyakorlatokat és 
ötleteket is magukkal vihetik hazájukba. A konferencia ezenkívül a jogállamiság elve, 
valamint az éves jogállamisági jelentéssel kapcsolatos megállapítások és folyamatok 
megismerését és megértését is elősegítené. A konferencia egyúttal a média figyelmét 
is felkeltené, valamint lehetővé tenné a polgárok számára, hogy megosszák 
tapasztalataikat és összevessék azokat a jelentés megállapításaival.  
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2.2. alterület: A demokrácia védelme és megerősítése / 2.4. alterület: Média és 
dezinformáció  
 
12. „Javasoljuk, hogy az EU szigorúbban tartassa be a versenyszabályokat a 
médiaszektorban annak érdekében, hogy a médiapluralizmus védelme minden 
tagállamban biztosított legyen. Az Uniónak meg kell akadályoznia a nagy 
médiamonopóliumok kialakulását és a médiaorgánumok igazgatótanácsát érintő 
politikai kinevezési eljárásokat. Javasoljuk továbbá, hogy az elfogadásra váró, 
médiaszabadságról szóló uniós jogszabály tartalmazzon olyan szabályokat, amelyek 
megakadályozzák, hogy a politikusok médiaorgánumok tulajdonosaivá váljanak, 
vagy jelentős befolyást gyakoroljanak azok tartalmára.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert az uniós versenyszabályok érvényesítése elősegíti egy olyan 
sokszínű médiakörnyezet kialakulását, amelyben a polgároknak van választási 
lehetőségük. Mivel a Bizottság jelenleg az uniós médiapiac integritását szolgáló 
jogszabály (a médiaszabadságról szóló jogszabály) kidolgozásán fáradozik, e 
jogszabályban annak is szerepelnie kell, hogy a médiaorgánumok nem lehetnek 
politikusok tulajdonában, illetve nem állhatnak politikusok befolyása alatt. 
 
2.3. alterület: Biztonság 
 
13. „Javasoljuk, hogy az uniós intézmények a rendelkezésükre álló összes eszköz – 
többek között a nemzeti kiberbiztonsági központok és az Európai Uniós 
Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) – igénybevételével vállaljanak nagyobb 
szerepet az egyéneknek, a szervezeteknek és az intézményeknek a kiberbiztonsági 
résekből és a mesterséges intelligencia bűncselekmények elkövetése céljából 
történő felhasználásából eredő új fenyegetésekkel szembeni védelmében. 
Javasoljuk továbbá, hogy minden tagállamban megfelelően hajtsák végre és 
terjesszék az európai uniós intézmények és ügynökségek által kidolgozott 
irányelveket.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a polgárok tehetetlennek érzik magukat, és nincsenek 
tisztában azzal, hogy az Európai Unió mit tesz az ilyen fenyegetésekkel szemben. Azért 
is javasoljuk, mert ezek a fenyegetések komoly nemzetbiztonsági és európai 
biztonsági problémát jelentenek. Továbbá azért javasoljuk, mert Európának valódi 
újítónak kellene lennie ezen a területen. 
 
14. „Javasoljuk, hogy az Európai Unió a külső országokkal fenntartott kapcsolatait 
illetően először is a határain belül erősítse meg a közös demokratikus értékeket. 
Javasoljuk, hogy az Európai Unió – diplomácia és párbeszéd útján – csak ennek 
megvalósítása után válhasson demokratikus modellünk nagykövetévé azokban az 
országokban, amelyek készek és hajlandóak azt megvalósítani.” 
 
Ezt azért javasoljuk, mert előbb befelé kell tekintenünk, mielőtt kifelé tekintenénk. 
Továbbá azért, mert Európa képes támogatni és támogatnia is kell a tagállamokat 
demokráciáik megerősítésében. Végül pedig azért, mert azzal is megvédjük 
magunkat, ha példát mutatunk, és támogatjuk a külső országok demokrácia 
kiépítésére irányuló erőfeszítéseit. 
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3. munkaterület: Az EU megreformálása  
 
3.1. alterület: Intézményi reform  
 
15. „Az uniós intézmények nevének megváltoztatását javasoljuk, hogy 
egyértelművé tegyük a feladataikat. Például az Európai Unió Tanácsát az Európai 
Unió Szenátusának, az Európai Bizottságot pedig az Európai Unió Végrehajtó 
Bizottságának hívhatnánk”.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a polgárok jelenleg nehezen értik meg, hogy az Európai Unió 
egyes intézményei milyen szerepet töltenek be, illetve milyen feladatokat látnak el. A 
nevük nem tükrözi a feladataikat. A polgároktól nem várható el, hogy különbséget 
tudjanak tenni az Európai Unió Tanácsa, az Európai Tanács és az Európa Tanács között. 
Fontos elkerülni az átfedéseket.  
 
16. „Az Európai Parlament esetében egy olyan választási jogszabály elfogadását 
javasoljuk, amely összehangolja a választási feltételeket (választójogi korhatár, a 
választások időpontja, választókerületekre, jelöltekre, politikai pártokra és azok 
finanszírozására vonatkozó követelmények). Az európai polgároknak jogot kell 
biztosítani arra, hogy különböző európai uniós szintű pártokra szavazhassanak, 
amelyek mindegyike több tagállam jelöltjeiből áll. Egy megfelelő átmeneti időszak 
alatt a polgároknak továbbra is lehetőségük lenne arra, hogy nemzeti és 
transznacionális pártokra egyaránt szavazzanak.”  
Ezt azért javasoljuk, mert az Európai Uniónak szüksége van az egységtudat 
kialakítására, amit egy valóban egységes európai parlamenti választással lehetne 
elérni. Ez a közös választás elszámoltathatóvá tenné az európai parlamenti 
képviselőket, a választási kampány középpontjába pedig közös európai témák 
kerülnének.  
 
3.2. alterület: Döntéshozatal  
 
17. „Egy olyan online platform létrehozását javasoljuk, ahol a polgárok a tények 
szempontjából ellenőrzött információkat találhatnak és kérhetnek. A platformot 
egyértelműen össze kell kapcsolni az uniós intézményekkel, témák szerint kell 
strukturálni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie (pl. telefonos forródrótot is 
magában kell foglalnia). A polgárok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
kritikus kérdéseket tegyenek fel szakértőknek (pl. tudományos munkatársaknak, 
újságíróknak), valamint tényszerű, forrásokkal alátámasztott válaszokat kapjanak.” 
 
Társadalmunk számára a tényszerű információkhoz való szabad hozzáférés jelenti a 
legnagyobb értéket, hiszen ez biztosítja, hogy a polgárok jól informáltak legyenek, és 
megvédjük őket az álhírekkel és a dezinformációval szemben. Olyan hiteles és 
független információforrásra van szükségünk, amelyet nem befolyásolnak politikai, 
gazdasági és nemzeti érdekek. A platform ráadásul hidat képezhet (azaz közvetlen 
kapcsolatot teremthet) a polgárok és az EU között. 
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18. „Javasoljuk, hogy kivételes esetekben, a minden európai polgár számára 
rendkívül fontos kérdésekben tartsanak uniós szintű népszavazást. A népszavazást 
az Európai Parlamentnek kell kezdeményeznie, és annak jogilag kötelező erejűnek 
kell lennie.”  
 
Az uniós polgároknak közvetlenebb befolyással kellene lenniük az uniós szintű 
ügyekben hozott fontos döntésekre. Népszavazást azonban csak kivételes esetekben 
kellene tartani, mert a rendszeres népszavazás tartása túlságosan költséges lenne. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy ez az ajánlás szükségessé teheti a Szerződés 
módosítását és a nemzeti alkotmányok kiigazítását. 
 
19. „Egy többfunkciós digitális platform létrehozását javasoljuk, ahol a polgárok 
online választásokon és szavazásokon szavazhatnak. A polgárok számára 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az európai intézmények által feltett fontos 
kérdésekkel, illetve kidolgozott jogalkotási javaslatokkal kapcsolatban leadott 
szavazatukat megindokolhassák. A platformnak biztonságosnak, széles körben 
hozzáférhetőnek és minden egyes polgár számára jól láthatónak kell lennie.” 
 
A platform célja, hogy növelje az európai politikában való részvételt, és megkönnyítse 
a polgárok számára a konzultációs és szavazási eljárásokhoz való hozzáférést. A 
meglévő eszközök és eljárások nem eléggé láthatóak, ezért egy új, e különböző 
funkciókat ellátó, integrált eszközre van szükség. A nagyobb részvétel jobb 
döntésekhez, az európai polgárok körében nagyobb bizalomhoz, valamint 
összességében az Európai Unió működésének javításához vezet. 
 
20. „Javasoljuk, hogy az egyhangú szavazás kérdésére összpontosítva értékeljék 
újra az uniós intézmények szavazási rendszereit. A kis országok érdekeinek védelme 
érdekében a szavazási »súlyt« méltányosan kellene kiszámítani.”  
 
Az egyhangú szavazás jelentős kihívást jelent az uniós döntéshozatal számára. A 
tagállamok nagy száma miatt nagyon nehéz megegyezésre jutni. Az egyhangúság 
kérdésének megoldása érdekében szükség esetén módosítani kell az európai 
Szerződéseket. 
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3.3. alterület: Szorosabb integráció  
 
21. „Javasoljuk, hogy az EU hajtson végre olyan közberuházásokat, amelyek 
megfelelő munkahelyek létrehozásához, valamint az Unión belül, a tagállamok 
között és a tagállamokon belül (azaz regionális szinten) az életminőség javulásához 
és kiegyenlítéséhez vezetnek. A közberuházások végrehajtása során biztosítani kell 
a felügyeletet, az átláthatóságot és a polgárok felé irányuló hatékony 
kommunikációt, valamint lehetővé kell tenni a polgárok számára, hogy nyomon 
kövessék a teljes beruházási folyamatot. Az életminőség javítását célzó 
beruházások közé tartozik az oktatás, az egészségügy, a lakhatás, a fizikai 
infrastruktúra, az idősek és a fogyatékossággal élő személyek ellátása, figyelembe 
véve az egyes tagállamok igényeit. További beruházások keretében törekedni kell 
arra, hogy az egészséges életmód lehetővé tétele érdekében megfelelő egyensúlyt 
teremtsenek a megfelelő munka és a magánélet között.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert az életszínvonal Unión belüli összehangolása az egész EU-
ban javítani fogja a gazdasági fejlődést, ami egy egységes EU létrehozásához vezet. Ez 
alapvető mutató az EU további integrációját illetően. Bár e mechanizmusok egy része 
már működik, véleményünk szerint még mindig van javítanivaló. 
 
22. „Javasoljuk, hogy gazdasági mutatók és életminőségre vonatkozó mutatók 
alapján hozzanak létre egy közös alapot minden tagállam számára, amely azonos 
lehetőségeket kínál, és biztosítja, hogy a közös gazdasági struktúra elérése 
érdekében mindenki azonos szinten legyen. Fontos, hogy a közös alap létrehozása 
egyértelmű és reális ütemtervet kövessen, amelyet az intézmények a szakértők 
ajánlása alapján határoznak meg. A szakértőkkel arról is konzultálni kell, hogy 
hogyan kellene egy ilyen közös gazdasági struktúrának kinéznie. Emellett az is 
fontos, hogy szakértők segítségével részletesebben meghatározzák a közös alapot 
meghatározó mutatókat.” 
 
Ezt azért javasoljuk, mert ha az Unió igazságos, akkor Európa is egységesebb lesz. 
Ahhoz, hogy igazságosak legyünk, az Unióban mindenkinek egyenlő esélyeket és 
közös alapot kell kínálnunk. A közös gazdasági struktúra megteremtése csak egy közös 
alap létrehozásával lehetséges. 
 
23. „Javasoljuk, hogy adóztassuk meg a nagyvállalatokat és a nagyvállalatok 
jövedelmét, hogy hozzájáruljanak a közberuházásokhoz, és javasoljuk, hogy az adót 
az egyes országok oktatásába és fejlődésébe irányuló beruházásokra (K+F, 
ösztöndíjak – Erasmus stb.) fordítsuk. Az uniós adóparadicsomok felszámolására 
szintén nagy hangsúly kell helyezni.”  
 
Ezt azért javasoljuk, mert ennek segítségével megelőzhető az adókijátszás és az 
adóparadicsomok létrejötte, továbbá ez a jogszabályok betartását is elősegíti. 
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4. munkaterület: Az európai identitás megteremtése  
 
4.1. alterület: Oktatás és demokrácia  
 
24. „Javasoljuk, hogy az Európai Unióban a demokrácia oktatása törekedjen a 
javulásra és arra, hogy minden tagállamban elérjen egy minimális tudásszintet. 
Ennek az oktatásnak ki kell terjednie többek között a demokratikus folyamatokra és 
az EU-val kapcsolatos általános információkra, amelyeket az EU valamennyi 
tagállamában oktatni kell. Ezt az oktatást tovább kell bővíteni a demokratikus 
folyamatra vonatkozó különböző tanítási koncepciókkal, amelyeknek vonzónak és 
az életkornak megfelelőnek kell lenniük”.  
 
Ez az ajánlás és az azt alátámasztó indokok azért fontosak, mert végrehajtása esetén 
harmonikusabb és demokratikusabb élethez vezet az Európai Unióban. Az indokok a 
következők: a fiatalok oktatást kapnának a demokratikus folyamatokról; ez az oktatás 
korlátozhatja a populizmust és a dezinformációt a nyilvános vitákban; hatására 
csökken a megkülönböztetés; végezetül pedig demokráciára neveli a polgárokat, és a 
szavazási kötelességen túlmenően is bevonja őket. 
 
25. „Javasoljuk, hogy a meglévő és kialakulóban lévő fordítási technológiákat, 
például a mesterséges intelligenciát fejlesszék tovább, javítsák és tegyék 
hozzáférhetőbbé, hogy csökkentsék a nyelvi akadályokat, és erősítsék a közös 
identitást és a demokráciát az Európai Unióban”.  
 
Ez az ajánlás és az azt alátámasztó indokok azért fontosak, mert végrehajtása esetén 
a tagállamok polgárai közötti kommunikáció javításán keresztül hozzájárul a közös 
európai identitás megteremtéséhez. 
 
26. „Javasoljuk, hogy az átláthatóság, a nyilvános vita és a demokrácia javítása 
érdekében az ellenőrizhető információkat könnyen és érthetően tegyék elérhetővé 
a polgárok számára egy mobilalkalmazáson keresztül. Ez az alkalmazás 
információkat terjeszthetne például a jogszabályokról, az Unión belüli vitákról, 
szerződésmódosításokról stb.”.  
 
Ez az ajánlás és az azt alátámasztó indokok azért fontosak, mert végrehajtása esetén 
elő fogja segíteni a kommunikációt az érintett tagállamok polgárai közötti 
tájékozottabb vita tekintetében, egy olyan alkalmazáson keresztül, amely számos 
különböző funkcióval rendelkezhet. Ezt az alkalmazást úgy kell megtervezni, hogy 
mindenki számára releváns legyen, és további kíváncsiságot ébresszen, valamint hogy 
a technikai információkat hozzáférhetőbbé és vonzóbbá tegye. Az alkalmazást 
kiegészítő forrásként kell értelmezni, amely közvetlenül az EU által hivatalosan 
ellenőrzött információkat terjeszt, hogy javítsa a bizalmat, a nyilvános viták 
átláthatóságát és segítse a közös európai identitás kialakítását.  
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4.2. alterület: Európai értékek és identitás  
 
27. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy külön alapot az uniós polgárok közötti 
rövid és hosszabb távú online és offline interakciók (azaz csereprogramok, panelek, 
találkozók) számára, az európai identitás erősítése érdekében. A résztvevőknek az 
Unión belüli társadalomra nézve reprezentatívnak kell lenniük, amely különböző 
kritériumok, azaz demográfiai, társadalmi-gazdasági és foglalkozási kritériumok 
alapján megcélzott csoportokat foglal magában. Ennek az alapnak a céljait az 
európai identitás ösztönzése érdekében világosan meg kell határozni, az alapot 
pedig rendszeresen értékelni kell”.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert az ilyen jellegű interakciók lehetővé teszik a polgárok közötti 
eszmecserét, a hosszabb eszmecserék pedig a különböző kultúrák megértését és a 
tapasztalatcserét, beleértve a szakmai gyakorlatokat is. Az uniós alapra azért van 
szükség, mert fontos, hogy biztosítsuk mindenki számára a részvétel lehetőségét, 
azok számára is, akik általában nem vesznek részt. 
 
28. „Javasoljuk, hogy az EU gyorsan fektessen be a dezinformáció elleni küzdelembe 
a meglévő szervezetek és kezdeményezések, például a dezinformáció 
visszaszorítását célzó gyakorlati kódex és a Digitális Média Európai 
Megfigyelőközpontjának, valamint a tagállamok hasonló kezdeményezéseinek 
támogatásával. Az ellenintézkedések közé tartozhat a tényellenőrzés, a 
dezinformációval kapcsolatos figyelemfelhívás, a könnyen hozzáférhető 
statisztikák rendelkezésre bocsátása, egy jogi keret alapján a dezinformációt 
terjesztők megfelelő szankcionálása, valamint a dezinformáció forrásainak 
kezelése”.  
 
Ez az ajánlás azért fontos, mert az Unión belülről és kívülről érkező félretájékoztatás 
és dezinformáció konfliktusokat gerjeszt az uniós polgárok között, polarizálja a 
társadalmat, veszélyezteti a demokráciát, és károsítja a gazdaságot. A téma 
összetettsége miatt jelentős emberi és pénzügyi erőforrásokra van szükség. 
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29. „Javasoljuk, hogy 1) növeljék az EU és a polgárok közötti online és offline 
interakciók gyakoriságát (mégpedig úgy, hogy közvetlenül megkérdezik a 
polgárokat az uniós ügyekről, valamint egy olyan felhasználóbarát platformot 
hoznak létre, amely biztosítja, hogy minden polgár kapcsolatba léphessen az uniós 
intézményekkel és az uniós tisztviselőkkel), és 2) annak biztosítása érdekében, hogy 
a polgárok részt vehessenek az uniós politikai döntéshozatali folyamatban, 
elmondhassák véleményüket és visszajelzéseket kaphassanak, javasoljuk egy 
charta vagy egy magatartási kódex vagy iránymutatás kidolgozását az uniós 
tisztviselők számára. Különböző kapcsolatfelvételi eszközöket kell biztosítani, hogy 
minden polgár részt vehessen a demokratikus folyamatokban”.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert számos eszköz létezik az uniós intézmények elérésére 
(online platformok, képviseleti testületek), de ezek nem ismertek, nem hatékonyak 
és nem átláthatóak. Az országok között óriási különbségek vannak a hozzáférhetőség 
terén. A gyakoribb és jobb minőségű interakciók az uniós polgársággal kapcsolatos 
felelősségvállalás kialakulásához vezetnek. 
 
30. „Javasoljuk, hogy az európai identitás és értékek (azaz a jogállamiság, a 
demokrácia és a szolidaritás) kapjanak kiemelt helyet a migránsok integrációs 
folyamatában. A lehetséges intézkedések között szerepelhet olyan programok 
létrehozása vagy a már létező (helyi) programok támogatása, amelyek ösztönzik a 
migránsok és az uniós polgárok közötti társadalmi interakciókat, illetve a vállalatok 
bevonása a migránsok integrációját támogató programokba. Ugyanakkor hasonló 
programokat kell indítani annak érdekében, hogy felhívják az uniós polgárok 
figyelmét a migrációval kapcsolatos kérdésekre.”  
 
Ez az ajánlás azért fontos, mert a társadalmi interakciókat szolgáló programok 
támogathatják a migránsokat új életükben, és lehetővé teszik a nem migránsok 
számára, hogy betekintést nyerjenek a migránsok mindennapi életébe. Ha a 
migránsok gettókban élnek, nincs lehetőség arra, hogy integrálódjanak az ország és 
az EU társadalmába. Közös politikára van szükség, mert ha a migránsok egyszer 
belépnek az EU területére, az Unión belül minden országba mehetnek. A helyi 
kezdeményezéseket támogatni kell, mert a helyi önkormányzatok a nemzeti szinthez 
képest hatékonyabban használják fel a forrásokat. 
 
4.3. alterület: Információk az EU-ról  
 
31. „Javasoljuk, hogy az EU több információval és hírrel lássa el az európai 
polgárokat. Minden szükséges eszközt be kell vetnie, tiszteletben tartva a média 
szabadságát és függetlenségét. Erőforrásokat, az uniós tevékenységekről és 
szakpolitikákról pedig széles körű és megbízható tájékoztatást kell biztosítania a 
médiaorgánumok számára. Az EU-nak garantálnia kell, hogy a nemzeti és európai 
média minden tagállamban egységesen közvetíti az információkat, és 
gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok ösztönözzék a közszolgálati 
műsorszolgáltatókat és a közszolgálati hírügynökségeket az európai ügyek 
közvetítésére”. 
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Ezt azért javasoljuk, mert személyes tapasztalataink és az Eurobarométer adatai 
alapján az európai polgárok többsége a hagyományos médián (sajtó, rádió és 
televízió) keresztül tájékozódik, és ezek a csatornák jelenleg igen szűkös 
információkat kínálnak az EU-ról. A médiának – különösen a közmédiának – 
közszolgálati funkciója van, ezért az európai lakosságot érintő uniós kérdésekről szóló 
tudósítás alapvető és nélkülözhetetlen e funkció betöltéséhez. Javasoljuk, hogy a 
különböző tagállamokban az Unióról kiadott információk azonosak legyenek annak 
érdekében, hogy előmozdítsuk az integrációt, és elkerüljük azt, hogy az egyes 
országokban eltérő tájékoztatást adjanak a különböző témákról. A már meglévő 
médiacsatornák használata megvalósíthatóbb és olcsóbb, mint egy új csatorna 
létrehozása, és ugyanazt az eredményt éri el. A már létező csatornák előnye az is, 
hogy a polgárok már ismerik őket. Egyetlen polgárnak sem kellene különböző 
csatornák között választania ahhoz, hogy különböző (nemzeti vagy európai) 
tartalmakhoz férhessen hozzá. 
 
32. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre többnyelvű online fórumokat és offline 
találkozókat – és népszerűsítse ezeket –, ahol a polgárok vitákat 
kezdeményezhetnek az EU képviselőivel, függetlenül a felvetett kérdés témájától 
és földrajzi hatókörétől. Ezekre az online fórumokra és offline találkozókra egy 
meghatározott rövid határidőt kell előírni, amelyen belül a kérdésekre adott 
válaszok beérkeznek. Az ezekkel a terekkel kapcsolatos összes információt egy 
integrált, különböző funkciókkal rendelkező hivatalos weboldalon kell összegezni; 
például egy fórumot kell kialakítani a gyakran ismételt kérdések számára, lehetővé 
kell tenni az ötletek, javaslatok vagy aggályok megosztását más polgárokkal, 
valamint egy mechanizmust kell bevezetni a leginkább támogatottak azonosítására. 
Mindenesetre a hozzáférésnek egyszerűnek kell lennie, és olyan nyelvezetet kell 
használni, amely nem bürokratikus”. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert közvetlen csatornát teremt az európai polgárok és az 
európai képviselők között, hogy beszéljenek egymással, és közösen lépjenek fel, 
egyszerű hozzáférést biztosítva a polgároknak az EU-val kapcsolatos információkhoz, 
és jobban megismertetve őket a meglévő információkkal. Ez egy átláthatóbb és 
nyitottabb EU-t fog létrehozni, és segíteni fogja a polgárokat abban, hogy megosszák 
problémáikat és gondolataikat, válaszokat és szakpolitikai megoldásokat kapjanak, és 
lehetővé teszi számukra, hogy szerepet vállaljanak, és más polgárokkal is megosszák 
nézőpontjaikat és tapasztalataikat. 
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33. „Javasoljuk, hogy az uniós intézmények és képviselők közérthetőbb nyelvet 
használjanak, és kommunikációjukban kerüljék a bürokratikus kifejezések 
használatát, miközben megőrzik az adott információ minőségét és szakmaiságát. 
Az EU-nak át is kell dolgoznia a különböző kommunikációs csatornákon és 
közönségprofilokon (pl. újságok, televízió, közösségi média) keresztül a 
polgároknak nyújtott tájékoztatást. Az EU-nak különös erőfeszítéseket kell tennie 
annak érdekében, hogy a kommunikációt a digitális médiához igazítsa, hogy jobban 
el tudja érni a fiatalokat”. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a közérthető tájékoztatás lehetővé teszi az EU számára, 
hogy minél több európai polgárhoz eljusson, ne csak az elkötelezettekhez. Azáltal, 
hogy különleges új és korszerű eszközök állnak rendelkezésre a meghatározott 
közönség megcélzásához, a polgárok jobban megértik majd az uniós tevékenységeket 
és politikákat, különösen a fiatalok, akik nem érzik magukat közel az EU-hoz, és nem 
is kötődnek hozzá.  
 
 
5. munkaterület: A polgári részvétel erősítése 
 
5.1. alterület: Polgári részvétel  
 
34. „Javasoljuk, hogy független polgári megfigyelők legyenek jelen minden uniós 
döntéshozatali folyamat során. Létre kell hozni egy polgárok képviselőiből álló 
fórumot vagy állandó testületet annak érdekében, hogy a releváns és fontos 
információkat minden uniós polgárhoz eljuttassák. Ezek a polgárok a felülről lefelé 
és alulról felfelé irányuló kapcsolat szellemében lépnének kapcsolatba az összes 
többi európai polgárral, ami továbbfejlesztené a polgárok és az uniós intézmények 
közötti párbeszédet”. 
 
Nyilvánvaló, hogy a polgárok megérdemlik, hogy minden kérdésről tájékoztassák 
őket, és gondoskodni kell arról, hogy a politikusok ne tudjanak elrejteni bizonyos 
kérdéseket a polgárok elől, amelyeket inkább eltitkolnának előttük. Ez áthidalná a 
polgárok és a választott képviselők közötti szakadékot azáltal, hogy a bizalom új útjait 
alakítja ki. 
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35. „Javasoljuk, hogy az EU nyissa meg újra a vitát az európai alkotmányról, hogy 
olyan alkotmányt hozzon létre, amelyet az EU polgárai magukénak éreznek. A 
polgárok számára lehetővé kell tenni, hogy egy ilyen alkotmány létrehozása során 
leadják szavazatukat. A tagállamokkal való konfliktusok elkerülése érdekében az 
alkotmánynak prioritásként kell kezelnie az emberi jogokat és a demokrácia 
értékeit. Egy ilyen alkotmány megalkotásakor figyelembe kell venni a korábbi 
erőfeszítéseket, amelyek soha nem vezettek alkotmányhoz”. 
 
Ez az alkotmány bevonná a fiatalokat az uniós szintű politikába, és ellensúlyozná az 
erősödő nacionalista erőket. Közös fogalommeghatározást adna arra vonatkozóan, 
hogy mit jelent a demokrácia Európában, és biztosítaná, hogy ezt minden tagállam 
egyenlő módon hajtsa végre. Az EU a demokrácia és az emberi jogok tekintetében 
közös értékeket vall. Ez lehetővé tenné, hogy a polgárokat bevonják a döntéshozatali 
folyamatokba, és a polgárok jobban azonosulnának az EU-val – mivel részt vettek a 
folyamatban.  
 
36. „Javasoljuk, hogy a politikusok felelősségteljesebben képviseljék azokat a 
polgárokat, akiknek a képviseletére megválasztották őket. A fiatalok különösen 
elidegenednek a politikától, és ha be is vonják őket, nem veszik őket komolyan. Az 
elidegenedés azonban egyetemes probléma, és a jelenleginél jobban meg kellene 
szólítani az embereket minden korosztályban”.  
 
Fel kell frissíteni a demokrácia fogalmát. Emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy mi 
is valójában a demokrácia. A demokrácia az emberek (az uniós polgárok) 
képviseletéről szól. A fiataloknak elegük van és kiábrándultak a politikusokból, akiket 
az elitnek tekintenek, amely nem osztja a nézeteiket. Ezért kell az embereket a 
jelenleginél nagyobb mértékben, újszerű és vonzó módon bevonni. Az oktatási 
rendszer, majd a közösségi média és a média minden más formája egész életen át, 
minden nyelven betölthetné ezt a szerepet. 
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5.2. alterület: Polgári részvétel  
 
37. „Javasoljuk, hogy az EU határozottabban közeledjen a polgárokhoz, ami azt 
jelenti, hogy a tagállamokat is be kell vonni a polgárok uniós részvételének 
előmozdításába. Az EU-nak marketing- és reklámkampányok kidolgozásával elő kell 
mozdítania a polgárok részvételi mechanizmusait. A nemzeti kormányokat és helyi 
önkormányzatokat kötelezni kell arra, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban. 
Az EU-nak garantálnia kell a részvételi demokrácia platformjainak hatékonyságát”.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a már meglévő platformot erősebbé és hatékonyabbá kell 
tenni: a polgároknak több visszajelzést kell küldeniük az EU felé, és ez fordítva is igaz. 
Nincs elég vita az Unión belül, sem a polgárok, sem a kormányok között. A polgárok 
ugyanis vagy azért nem nyújtanak be petíciókat, mert nem tudnak az eljárás 
létezéséről, vagy azért, mert nem hisznek egy ilyen petíció sikerében. 
 
38. „Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre és valósítson meg programokat az iskolák 
számára arról, hogy mi történik az EU-ban a meglévő részvételi mechanizmusok 
tekintetében. Ezeket a programokat az életkornak megfelelő tartalommal be kell 
illeszteni az európai polgárságról és etikáról szóló iskolai tantervbe. A felnőttek 
számára is programokat kellene kidolgozni. A polgárok számára egész életen át 
tartó tanulási programokat kell biztosítani, hogy bővíthessék ismereteiket az uniós 
polgári részvétel lehetőségeiről”.  
 
Ezt a javaslatot azért tesszük, mert fontos gyermekeink jövője szempontjából. A 
polgárok tudni akarják, hogyan adhatnak hangot véleményüknek. Fontos, hogy 
ismerjék a pontos mechanizmusokat és azok alkalmazásának módját, hogy az EU 
meghallja a hangjukat. Ez fontos minden európai polgár egyenlő beilleszkedése 
szempontjából. Európai polgárként tudnunk kell, hogyan éljünk a jogainkkal. Európai 
polgárságunknál fogva jogunk van ehhez a tudáshoz. 
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5.3. alterület: Polgári részvétel  
 
39. „Javasoljuk, hogy az Európai Unió tartson polgári közgyűléseket. Határozottan 
javasoljuk, hogy ezeket jogilag kötelező erejű és kötelező törvény vagy rendelet 
útján dolgozzák ki. A polgári közgyűléseket 12–18 havonta kellene megtartani. A 
polgárok részvételét nem kötelezővé kell tenni, hanem ösztönözni kell, ugyanakkor 
korlátozott mandátumok alapján kell megszervezni. A résztvevőket 
véletlenszerűen, reprezentativitási kritériumok alapján kell kiválasztani, továbbá 
nem képviselhetnek semmilyen szervezetet, és nem is szakmai szerepük miatt 
hívják fel őket a részvételre, amikor a közgyűlés tagjai. Szükség esetén szakértői 
támogatására is sor kerül, hogy a közgyűlés tagjai elegendő információval 
rendelkezzenek a tanácskozáshoz. A döntéshozatal a polgárok kezében lesz. Az EU-
nak biztosítania kell, hogy a politikusok elkötelezettek legyenek a polgári 
közgyűléseken a polgárok által hozott döntések mellett. Abban az esetben, ha a 
polgárok javaslatait figyelmen kívül hagyják vagy kifejezetten elutasítják, az uniós 
intézményeknek elszámoltathatónak kell lenniük, és meg kell indokolniuk, hogy 
miért hozták ezt a döntést”. 
 
Azért javasoljuk a polgári közgyűlések bevezetését, mert azt szeretnénk, hogy a 
polgárok közelebb érezzék magukat az uniós intézményekhez, és hogy a 
politikusokkal kéz a kézben közvetlenül hozzájáruljanak a döntéshozatalhoz, növelve 
az összetartozás érzését és a közvetlen hatást. Továbbá azt szeretnénk, ha a politikai 
pártok és választási programjaik elszámoltathatók lennének a polgárok felé. 
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Melléklet: A VITACSOPORT ÁLTAL MEGVIZSGÁLT ÉS EL NEM FOGADOTT EGYÉB 
AJÁNLÁSOK 
 
1. munkaterület: A jogok és a megkülönböztetésmentesség biztosítása  
 
1.1. alterület: Megkülönböztetésmentesség / 1.2. alterület: Nemek közötti 
egyenlőség  
 
„Javasoljuk az EU-nak, hogy aktívan vonja be a kisebbségeket az állami intézmények 
(pl. a rendőrség és a nem kormányzati szervezetek) kulcsfontosságú szempontjait 
érintő politikai döntéshozatalba. Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy, a 
kisebbségek által közvetlenül választott tanácsadó testületet. A testületnek 
túlnyomórészt kisebbségi képviselőkből kell állnia, és a nem kormányzati 
szervezeteknek is jelen kell lenniük. Formáló szerepet kell betöltenie a 
köztisztviselők képzésében, hogy figyelembe vegyék a kisebbségek igényeit. Ennek 
a testületnek a kisebbségi kérdésekben vétójoggal kellene rendelkeznie”. 
Ezt azért javasoljuk, mert a kisebbségek hangja nem hallatszik eléggé. A saját 
nevükben, autonóm módon és szakszerűen kell megszólalniuk, ezért kapcsoltuk össze 
a szavazás és a szakértelem útján történő képviseletet. 
 
2. munkaterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme  
 
2.2. alterület: A demokrácia és a jogállamiság védelme / 2.4. alterület: Média és 
dezinformáció  
 
„Javasoljuk, hogy hozzanak létre egy ügynökséget, amely európai szinten 
figyelemmel kíséri az audiovizuális médiát, a nyomtatott médiát és a digitális 
médiát. Ennek az ügynökségnek figyelemmel kell kísérnie, hogy a nemzeti 
médiaorgánumok pártatlan és objektív folyamatok keretében állítsák elő a 
tartalmakat. A dezinformáció megelőzése érdekében az ügynökségnek pontozási 
rendszert kell kidolgoznia a nemzeti médiaorgánumok megbízhatóságára 
vonatkozóan. Ennek a pontozási rendszernek könnyen érthetőnek kell lennie a 
polgárok számára”.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert értékelnünk kell a médiát és annak megbízhatóságát, de a 
média sokszínűségét az uniós országokban. Egy uniós ügynökség tudná a 
legobjektívebben biztosítani ezt. Ráadásul a pontozási rendszer lehetővé teszi a 
polgárok számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak, és arra ösztönzi a 
médiaorgánumokat, hogy megbízható híreket szolgáltassanak. Ha a pontozási 
rendszer elégtelennek bizonyul a médiaorgánumok megbízhatóságának 
garantálásához, az ügynökségnek hatáskört kell kapnia szankciók kiszabására is. 
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5. munkaterület: A polgári részvétel erősítése 
 
5.1. alterület: Polgári részvétel  
 
„Javasoljuk, hogy hozzanak létre egy polgári képviseleti szervet, ahol vitákat lehet 
folytatni, és érdemben tájékoztatni lehet a döntéshozatalt, minden olyan esetben, 
amikor uniós szinten olyan kérdésről születik döntés, amely az európai polgárok 
számára nagy jelentőséggel bír (a polgárok döntése alapján – esetleg felmérés 
útján). Ennek egy sokszínű csoportnak kell lennie, amely az összes uniós tagállam 
körülbelül 100 állampolgárából áll, és amelyben minden országnak egyenlő 
arányban kell képviseltetnie magát. Ennek egy változó összetételű csoportnak kell 
lennie, ahol a tagok rendszeresen cserélődnek”.  
 
Fontos, hogy elkerüljük az olyan problémákat, mint például a korrupció, amelyek egy 
állandó képviseleti testületből adódhatnak, az igazságtalan döntéshozatali hatalom 
elkerülése érdekében pedig létfontosságú, hogy egy ilyen testületben minden ország 
egyenlő arányban képviseltesse magát. Az ilyen jellegű működéssel elkerülhetők 
lennének a folyamatos ülésezéssel és a technológia távoli használatával járó 
kihívások.		
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Konferencia Európa jövőjéről 
A 3. európai polgári vitacsoport ülése: 

„Éghajlatváltozás és környezetvédelem/egészségügy” 
 

 
A VITACSOPORT ÁLTAL ELFOGADOTT (A PLENÁRIS ÜLÉS ELÉ TERJESZTENDŐ) 
AJÁNLÁSOK 
 
1. téma: Jobban élni  
 
1.1.	altéma:	Egészséges	életmód		
 

1. Javasoljuk, hogy az EU nyújtson támogatást a biogazdálkodáshoz, többek között 
ösztönözze az ökológiai növényvédő szerek alkalmazását, hogy a biotermékek 
megfizethetőbbé váljanak. Emellett az EU-nak támogatnia kell a mezőgazdasági 
termelők ökológiai és fenntartható gazdálkodással kapcsolatos képzését, és el kell 
kerülni a monokultúrás gazdálkodást. Az ökológiai gazdálkodást végző 
mezőgazdasági kisüzemeket, a nem intenzív és a rövid ellátási láncokkal rendelkező 
mezőgazdasági üzemeket támogatni kell a versenyképességük növelése érdekében.  

 
A biotermékek támogatása javítaná azok megfizethetőségét. Segítenünk kell a 
rövidebb ellátási lánccal rendelkező szupermarketeknek, és támogatnunk kell a 
kisebb mezőgazdasági termelőket abban, hogy termékeiket értékesíthessék. Ez 
lehetővé teszi a frissebb termékekhez való hozzáférést. Ezenkívül a nem ökológiai 
termékek alacsony ára nem tükrözi az általuk okozott károkat. 
 
 

2. Javasoljuk, hogy a függőleges gazdálkodás innovációját uniós beruházások 
támogassák. 

 
A függőleges gazdálkodás lehetővé teszi, hogy elkerüljük olyan földterületek 
művelését, amelyeket inkább erdőgazdálkodási célokra lehetne használni. Nem 
igényel növényvédő szereket sem, ezáltal lehetővé teszi, hogy több bioélelmiszert 
állítsunk elő. Továbbá nem befolyásolják a kedvezőtlen időjárási viszonyok, amelyek 
az éghajlatváltozás következtében egyre gyakoribbak, valamint rövidebb ellátási 
láncokat tesz lehetővé.  
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3. Az EU-nak minimumszabályokat kell megállapítania az iskolai étkezdékben 

felhasznált élelmiszerek minőségére, nyomonkövethetőségére és a szezonális 
élelmiszerek felhasználására vonatkozóan. Támogatni kell az iskolai étkezdék által 
felhasznált egészséges összetevőket annak érdekében, hogy a diákoknak 
megfizethető és jó minőségű élelmiszereket biztosítsunk.  

 
Fiatal korunkban alakulnak ki azon szokásaink, amelyek az egészséghez való 
hozzáállásunkat megalapozzák; ezért az iskolában ösztönözni kell a helyes szokásokat, 
amelyeket a tanulók otthon is alkalmazhatnak. Ez egyben a társadalmi igazságosság 
kérdése is: az EU-ban mindenkinek joga van ahhoz, hogy az iskolában jó élelmiszerhez 
jusson.  
 

4. Javasoljuk a befektetéseket új kerékpársávokba és a meglévők fejlesztésébe, hogy 
biztonságossá és vonzóvá váljon a kerékpározás. Biztosítsuk, hogy a közúti 
közlekedési szabályokkal kapcsolatos képzés Európa-szerte széles körben elérhető 
legyen valamennyi korcsoport számára, különösen az e-kerékpárosok és a vezetői 
engedéllyel nem rendelkezők számára. Az elektromos kerékpárok gyártói számára 
elő kell írni, hogy nyújtsanak tájékoztatást az e-kerékpárok használatáról és 
kockázatairól. A kerékpárosok részesüljenek jogi védelemben gépjárműbalesetek 
esetén (lásd a holland szabályozást). Támogatjuk autómentes zónák kialakítását a 
városokban (a kereskedelmi területek veszélyeztetése nélkül). Összességében 
elsőbbséget és további jogokat kell biztosítani a kerékpárosok és a gyalogosok 
számára a gépjárművekkel szemben, ugyanakkor garantálni kell a közúti közlekedés 
biztonságát és a közlekedési szabályoknak való megfelelést.  

 
Ez azért fontos, mert a kerékpározás előnyökkel jár az egyéni és a közegészségre, a 
levegőminőségre, a zajszintre, az éghajlatra és a városon belüli közlekedésre nézve. 
Fontos, hogy a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak biztonságban kell érezniük 
magukat, figyelembe véve az elektromos kerékpárok fokozott használatából eredő 
kockázatokat. A kerékpársávok néha hiányoznak vagy rossz minőségűek.  

 
 

5. Javasoljuk, hogy az élelmiszer-termelés váljon a közoktatási tanterv részévé. 
Részesüljenek anyagi és egyéb támogatásban az iskolákban kialakított kertek, 
amennyiben ez megvalósítható, valamint a köz- és magánterületek városi kertészeti 
projektjei. A várostervezési keretrendszereknek számolnia kell a tér- és 
vízszükséglettel és támogató infrastruktúra iránti igényekkel. A korábbi parkolókat 
például zöldítésre lehetne használni, az épületeket függőleges kertészkedésre, vagy 
az építési engedélyek megszerzéséhez elő lehetne írni zöldterületek kialakításának 
szükségességét. Az innovatív és bevált gyakorlatokat meg kell osztani a 
tagállamokban. 

 
A kertészeti projektek előmozdítják a városok és lakosok ellenálló képességét, és 
összehozzák a különböző életkorú és társadalmi csoporthoz tartozó embereket. A 
zöldterület bővítése javítja az életminőséget, a levegőminőséget, a mentális és fizikai 
egészséget és a környezetet.  
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1.2. altéma: Környezetvédelmi nevelés  
 

 
6. Javasoljuk, hogy az EU fogadjon el egy olyan irányelvet, amely előírja, hogy a 

városfejlesztési programoknak konkrét környezetvédelmi követelményeket kell 
teljesíteniük a városok környezetbarátabbá tétele érdekében. Az irányelvnek a 
magán- és köztulajdonban lévő ingatlanokra és terekre, például a fejlesztés alatt 
álló új épületekre is vonatkoznia kell, és minimumkövetelményeket kell előírnia 
annak biztosítása érdekében, hogy az épületek és a terek a lehető legzöldebbek 
legyenek. A „zöld” kifejezés itt a megújuló energiaforrások használatára, a 
csökkentett energiafogyasztásra, az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és a 
növényzet építészeti projektekbe való bevonására utal. 

 
A környezetbarátabb városok aktívan hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásainak 
csökkentéséhez és az olyan kibocsátások – például a szén-dioxid és az ózon – 
csökkentéséhez, amelyek káros hatással vannak a polgárok egészségére. A 
környezetbarátabb városokba való befektetés hozzájárul a közösségek fenntartható 
fejlődéséhez, ami hosszú távú gazdasági és társadalmi előnyökkel jár. 

 
 

7. Javasoljuk, hogy az EU a tagállamok segítségével dolgozzon ki, fogadjon el és hajtson 
végre egy közös európai chartát, amely a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik 
azok minden összetettségében. A charta keretet biztosít majd a tagállamok számára 
ahhoz, hogy rendszeres tájékoztató és képzési kampányokat dolgozzanak ki, 
amelyeket az összes rendelkezésre álló médiacsatornán, valamint egy új, erre a 
célra létrehozott információs portálon keresztül tudnak terjeszteni. Ezeket a 
kampányokat az egész EU-ban és minden szinten meg kell valósítani a polgárok 
környezettudatosságának növelése érdekében.  

 
A tagállamok közötti koordináció hiánya akadályozza a meglévő kampányok 
hatékonyságát, és visszafogja az éghajlatváltozás globális kihívásának leküzdésére 
irányuló erőfeszítéseket. A közös charta előmozdítja a tagállami cselekvési tervek 
közötti szinergiákat, biztosítva az erőfeszítések hatásosságát. Emellett biztosítaná, 
hogy a polgárok teljes és következetes tájékoztatást kapjanak a mindennapi 
tevékenységek hatásairól, például a választott közlekedési módok és hulladékkezelési 
eszközök tekintetében. 
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2.	téma:	Környezet-	és	egészségvédelem		
 
2.1.	altéma:	Egészséges	természetes	környezet		
 
 

8. Ajánljuk egy olyan osztályozott, egységes címkézési rendszer bevezetését, amely az 
EU-n belül vásárolt minden rendelkezésre álló termék esetében feltünteti a teljes 
ökológiai lábnyomot. Ezt a címkézési rendszert az EU-n kívülről származó 
termékeknek is tiszteletben kell tartaniuk átlátható módon. A rendszernek 
egyértelmű címkézési kritériumokon kell alapulnia magukon a termékeken, és 
például olyan QR-kódot kell használnia, amely részletesebb tájékoztatást nyújt az 
adott termékről.  

 
A termék életciklusára vonatkozó információk alapvető fontosságúak az EU 
valamennyi polgára számára annak érdekében, hogy elősegítsük a fogyasztók 
önrendelkezését a vásárlásaik során. Az uniós polgárok így felelősségteljes 
döntéseket fognak hozni a környezetük védelméhez való hozzájárulás érdekében. 
 
 

9. Javasoljuk, hogy több pénzügyi befektetésre kerüljön sor új, környezetbarát 
energiaforrások feltárása érdekében, és addig is további beruházásokra van 
szükség a jelenleg létező optimális energiatermelési megoldásokba. Javasoljuk 
továbbá, hogy teljes átláthatóság mellett tájékoztassák és oktassák az európai 
nyilvánosságot az egyes energiaforrásokról. Határozottan ajánljuk, hogy az 
energiatermelési folyamatnak a jelenlegi és a jövő nemzedékekre gyakorolt teljes 
ökológiai és társadalmi hatását vegyék figyelembe. 

 
Az energiatermelésből származó szén-dioxid-kibocsátás és egyéb mérgező anyagok 
szintje rendkívül magas, ami rontja az éghajlatot és a levegőminőséget. Az európai 
irányelvekkel és az IPCC-jelentések ajánlásaival összhangban, valamint a 
COP 26 céljainak megfelelően több kutatásra és beruházásra van szükség a 
klímasemleges energiatermelés megvalósításához. 
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2.2.	altéma:	A	biológiai	sokféleség	védelme		
 
 

10. Javasoljuk a vegyi növényvédő szerek és műtrágyák drasztikus csökkentését a 
mezőgazdasági termelés valamennyi formájában, szigorúbb közös előírások 
alkalmazásával, a természetes alternatívák kutatásának felgyorsításával és az új 
megoldások elfogadásának támogatásával, ideértve a mezőgazdasági termelők 
képzését is.  

 
Bár némi előrelépés történt az alternatív műtrágyák és növényvédő szerek terén, 
ezek nagy része még nem használható fel a nagy gazdaságokban. Ezért 
következetesebb erőfeszítésekre van szükség az új megoldások kidolgozásához. A 
kutatást mind a közkiadások, mind a növényvédő szerek és műtrágyák használatára 
vonatkozó szigorúbb előírások révén ösztönözni kell. A kutatás eredményeit uniós 
szinten gyorsan terjeszteni kell. 

 
 

11. Javasoljuk a védett területek kiterjesztését a biológiai sokféleség megőrzése 
érdekében (beleértve az emlősöket, madarakat, rovarokat és növényeket), 
valamint a jogállamiság megerősítését a védett területeken történő emberi 
beavatkozással kapcsolatosan. A védett területekre nemcsak szigetként kell 
tekinteni, hanem a harmonizált uniós szabványokat követve a zöldebb városi 
területekkel egybefüggő kontinuumként is. 

 
Az erdőirtás súlyos következményekkel járt a biológiai sokféleségre nézve. A 
szárazföldi biológiai sokféleség védelmének egyik fő módja védett területek 
létrehozása. Nehéz azonban védett területeket fenntartani a szennyezett városok 
közelében, illetve elkerülni az emberi beavatkozást olyan környezetben, amely nem 
kedvez a természetnek. Környezetbarátabbá kell tennünk a lakóterületeket, és az 
őket körülvevő természetbe integrálni. 

 
 

12. Javasoljuk, hogy a mezőgazdaságnak nyújtott általános támogatásokat 
csoportosítsák át elsősorban a fenntartható mezőgazdaság fejlesztésével 
kapcsolatos projektekre, ideértve a természet és a munkavállalók tiszteletben 
tartását is. A kedvezményezetteknek egyértelmű környezetvédelmi előírásokat kell 
betartaniuk, és szigorúan ellenőrizni kell őket. 

 
Úgy véljük, hogy csak a fenntartható mezőgazdaságot lenne szabad ösztönözni, ami 
azt jelenti, hogy át kell csoportosítani az általános támogatásokra jelenleg felhasznált 
forrásokat. Emellett a felhasznált források hatékonysága növelhető azáltal, ha az 
átalakítási projektekre és innovatív megoldásokra összpontosítunk, nem pedig az 
éves kifizetésekre. A mezőgazdasági tevékenység és a projektek ökológiai hatását 
jobban nyomon kell követni. A munkavállalók emberi jogait is a fenntarthatóság 
részének kell tekinteni.  
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13. Javasoljuk, hogy az EU biztosítson tisztességes versenyt a környezetbarát 

mezőgazdasági termékek számára azáltal, hogy mind az uniós, mind az importált 
termékekre szigorúbb előírásokat állapít meg, biztosítja azok 
nyomonkövethetőségét, címkézését és minőségellenőrzését. 

 
A fenntartható mezőgazdasági termékek alacsonyabb termelékenysége befolyásolja 
költség-versenyképességüket. Az importált termékeknek ugyanazoknak a szigorú 
előírásoknak kell megfelelniük a termelésük ökológiai hatása tekintetében. Olyan 
hatóságokra van szükségünk, amelyek képesek biztosítani az importált 
mezőgazdasági termékek nyomonkövethetőségét. 

 
 

14. Javasoljuk, hogy gyors és tömeges újraerdősítést és erdőtelepítést valósítsunk meg 
az EU-ban a földhasználat maximalizálása révén. Különös figyelmet kell fordítani a 
kitermelt vagy elpusztított erdők újraerdősítésére és a leromlott talajú területek 
erdősítésére. A fa jobb hasznosítása érdekében elő kell mozdítani az új, 
felelősségteljesebb megoldásokat, például a műanyagok és más vegyi anyagok 
helyettesítését, a biomassza nagyobb energiahatékonyságának biztosítását, 
valamint a fatermékek újrafeldolgozását. 

 
Az újraerdősítés egyértelműen pozitív hatást gyakorol a környezetre és általában a 
biológiai sokféleségre. Fontos, hogy kevesebb fát használjunk tüzelésre, azonban a 
magas hozzáadott értéket képviselő termékekhez (például a műanyagok 
helyettesítéséhez) a fa használata elsődleges jelentőségű. 
 
2.3.	altéma:	Egészséges	és	biztonságos	élelmiszer	
 

15. Javasoljuk az élelmiszer-csomagolás nem fenntartható formáinak gyors és 
fokozatos megszüntetését, ideértve a műanyag-csomagolást és az egyéb, 
biológiailag nem lebomló anyagokat felhasználó csomagolást is. Javasoljuk, hogy 
ennek elérés érdekében nyújtsanak pénzügyi ösztönzőket azon vállalatok számára, 
amelyek biológiailag teljes mértékben lebomló csomagolási formákra térnek át, 
fektessenek pénzt az alternatívák kutatásába, valamint vezessenek be szankciókat 
a biológiailag lebomló csomagolást nem használó vállalatokkal szemben. 

 
A műanyaghulladékok, különösen a mikroműanyagok egyre nagyobb mennyiségben 
fordulnak elő, és lassan bomlanak le. Fogyasztásuk károsítja az élelmiszerek 
minőségét és biztonságát, egyben veszélyezteti az emberek és az állatok egészségét. 
A biológiailag nem lebomló csomagolás csökkentésére irányuló hatályos európai 
jogszabályok nem bizonyultak elégségesnek.  
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16. Javasoljuk az intenzív állattenyésztés fokozatos megszüntetését, beleértve az 
állatokat sértő tartási körülmények felszámolását is. Javasoljuk az állattenyésztésre 
vonatkozó közös normák (pl. az állatok maximális száma, megfelelő külső tér) 
bevezetését, valamint a nem intenzív módszerekbe (külterjes és fenntartható 
gazdálkodás) történő beruházások fokozását azáltal, hogy pénzügyi ösztönzőket és 
képzést biztosítanak a gazdaságok számára e változás előmozdítása érdekében. 

 
Az intenzív gazdálkodás fokozatos megszüntetése csökkenti a környezetszennyezés 
mértékét és fokozza a természet megőrzését. Emellett az intenzív állattenyésztés 
fokozatos megszüntetése csökkenteni fogja az állatbetegségek kezeléséhez szükséges 
gyógyszerek mennyiségét, és javítani fogja élelmiszereink minőségét. Az intenzív 
állattenyésztés egyben az állatok jólétét is sérti, azonban léteznek fenntarthatóbb 
gazdálkodási formák, mint például a külterjes gazdálkodás, és szükség van a 
mezőgazdasági termelők támogatására ahhoz, hogy segítsük őket e formák 
alkalmazásában. 
 

17. Javasoljuk az antibiotikumok és egyéb állati gyógyszerek állati takarmány-
adalékanyagokban való indokolatlan alkalmazásának betiltására vonatkozó 
ellenőrzések szigorítását: váljon végre valósággá ezek tilalma! Javasoljuk, hogy az 
antibiotikumok használata a gazdálkodásban csak akkor legyen engedélyezett, ha 
ez feltétlenül szükséges az állatok egészségének és jólétének védelméhez, megelőző 
jelleggel ne legyenek alkalmazhatók. Emellett további beruházásokra van szükség a 
hatékonyabb antibiotikumok kutatásába, és alternatívákat kell kifejleszteni az 
antibiotikumokkal kapcsolatos, már meglévő kutatásokra építve. 

 
Az antibiotikumokkal szembeni emberi rezisztencia csökken az antibiotikumot kapó 
állatoktól származó élelmiszerek fogyasztásával. Ezen túlmenően időre van szükség a 
meglévő antibiotikumok megfelelő alternatíváinak megteremtéséhez, valamint annak 
biztosításához, hogy a mezőgazdasági termelők ezeket megismerjék és hajlandóak 
legyenek használni. Elismerjük, hogy léteznek az antibiotikumokról szóló európai 
irányelvek, de ezeket a tagállamok nem egyformán hajtották végre. Végül pedig az 
állati eredetű gyógyszereket doppingolási célokra használják fel, így a témával 
kapcsolatos szigorúbb jogszabályok növelni fogják az állatok jólétét és javítják 
életminőségüket. 
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18. Javasoljuk, hogy európai jogszabály írja elő az élelmiszerek előállítása során 
felhasznált hormontartalmú anyagokra és az endokrin károsító anyagokra 
vonatkozó nyilatkozatot az anyagok típusa, mennyisége és a felhasznált végtermék 
expozíciója feltüntetésével. Minden ilyen anyagot tartalmazó élelmiszertermék 
csomagolásán címkét kell elhelyezni, amelyen részletesen fel kell tüntetni ezeket az 
adatokat és a felhasználás okát. Emellett fel kell gyorsítanunk a hormontartalmú 
anyagok és az endokrin károsító anyagok emberi egészségre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos kutatásokat. 

 
Az élelmiszeripari termékek jelenleg nem követhetők nyomon, különösen a 
hormontartalmú anyagok és az endokrin károsító anyagok tekintetében. Úgy véljük, 
hogy az elszámoltathatóság biztosítása érdekében átláthatóságra van szükség az 
élelmiszer-termelésben. Emellett a fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy 
tisztában legyenek azzal, hogy mi mindent tartalmaznak az élelmiszerek, és hogy 
szabadon döntsenek arról hogy mi kerül az asztalukra. Emellett lényeges szempont, 
hogy nem áll rendelkezésre elegendő kutatási eredmény a hormontartalmú és 
endokrin károsító anyagokat tartalmazó élelmiszerek fogyasztásának az emberre 
gyakorolt hatásáról (és lehetséges kockázatairól). 
 
 

19. Javasoljuk a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítását az 
egészségtelen élelmiszerek megadóztatásával és az így begyűjtött összeg 
egészséges élelmiszerekbe való befektetésével. Javasoljuk bevált tagállami 
gyakorlatok alapján az egészséges élelmiszerek európai szintű pontozási 
rendszerének bevezetését, az élelmiszerek címkézése és a fogyasztók tájékoztatása 
érdekében az élelmiszerek egészségügyi tulajdonságairól.  

 
Ily módon a begyűjtött pénzforrásokat fel lehet használni figyelemfelkeltő 
intézkedések és promóciós kampányok kidolgozására, az egészséges élelmiszerek 
oktatásban való előtérbe helyezésére, valamint az egészségtelen élelmiszerek 
láthatóságának csökkentésére a szupermarketekben. Emellett az egészséges 
élelmiszerekbe történő beruházás növeli a lakosság általános egészségét, és ezáltal 
csökkenti az egészségtelen táplálkozásból eredő egészségügyi problémák kezeléséhez 
szükséges közkiadások szintjét. Úgy véljük továbbá, hogy az adózás és a támogatások 
ösztönözni fogják a vállalatokat az egészségesebb élelmiszerek előállítására. 
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3. téma: Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása 
 
3.1.	altéma:	A	túltermelés	és	a	túlfogyasztás	szabályozása		
 
 

20. Javasoljuk, hogy az EU hozzon több olyan intézkedést, amely lehetővé teszi és 
ösztönzi a fogyasztókat arra, hogy a termékeket hosszabb ideig használják. Az EU-
nak küzdenie kell a tervezett elavulás ellen azáltal, hogy meghosszabbítja a 
termékek garanciáját, és a szavatossági időszakot követően maximális árat határoz 
meg a pótalkatrészekre. Svédországhoz hasonlóan minden tagállamnak 
adókedvezményt kellene bevezetnie a javítási szolgáltatásokra. A gyártók számára 
elő kell írni, hogy nyilatkozzanak termékeik várható élettartamáról. Az EU-nak egy 
internetes platformon és az oktatáson keresztül tájékoztatást kell nyújtania arról, 
hogyan lehet a termékeket újrafelhasználni és megjavítani. 

 
Az eldobható és egyszer használatos termékekre épülő társadalmunk nem 
fenntartható, mivel túl sok hulladékot termel. A javasolt intézkedések végrehajtásával 
olyan társadalom felé fogunk elmozdulni, amely újrahasználja, javítja és csökkenti a 
fogyasztott termékeket, ezáltal csökkentve a túlzott fogyasztást. 
 

21. Javasoljuk, hogy az EU érvényesítsen szigorúbb környezetvédelmi előírásokat, és 
biztosítson tisztességes munkakörülményeket a teljes termelési láncban. Az EU 
termelési szabványainak fenntarthatóbbnak, a tagállamok között harmonizáltnak 
kell lenniük, és az importált árukra is vonatkozniuk kell. Magukban kell foglalniuk a 
szociális normákat is, például az árukat előállító munkavállalók megélhetést 
biztosító bérét és a gyárakban a jó munkakörülményeket. Azoknak a termékeknek, 
amelyek nem felelnek meg ezeknek az előírásoknak, következményekkel kell 
szembenézniük. 

 
Fontos, hogy Európában egységes környezetvédelmi és szociális gyártási 
szabványokat állapítsanak meg annak biztosítása érdekében, hogy minden kínált 
terméket fenntartható módon állítsanak elő. Ezek az intézkedések elengedhetetlenek 
gazdaságunk újragondolásához és a vállalatok termelési módjainak 
megváltoztatásához. 
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22. Javasoljuk, hogy az EU és a tagállamok vezessenek be intézkedéseket a 
környezetkárosító termékek reklámozásának korlátozására. Az alacsony 
fenntarthatósági pontszámú termékek esetében mindenféle reklámban kötelező 
felelősségkizáró nyilatkozatban kell feltüntetni, hogy károsak a környezetre. Az 
egyáltalán nem fenntartható termékek esetében az EU-nak be kell tiltania a 
reklámozást. 

 
A reklámok a fogyasztást népszerűsítik, a környezetet károsító termékeket ezért nem 
szabad népszerűsíteni. Ily módon az emberek kevésbé lesznek hajlandóak környezeti 
szempontból káros termékeket vásárolni.  

 
 

23. Javasoljuk, hogy az üvegből, műanyagból, alumíniumból stb. készült elsődleges 
csomagolások tekintetében az EU egységes módon hozza létre és bővítse ki a 
betétdíjrendszerek infrastruktúráját az egész EU-ban. Amikor csak lehetséges, a 
visszaküldött tárolóedényeket a gyártóknak újra fel kell használniuk sterilizálással, 
és nem csupán az anyag újrafeldolgozásával. Az élelmiszer- és italtároló edényeken 
kívül a rendszernek más típusú palackokra és tartályokra is ki kell terjednie, például 
samponos palackokra. 

 
Jelenleg a fogyasztók túl sok olyan csomagolást dobnak ki, amely szennyezi és 
tönkreteszi ökoszisztémáinkat. A betétdíjas rendszerek segítenek csökkenteni a 
hulladék mennyiségét azáltal, hogy arra ösztönzik a polgárokat, hogy a csomagokat 
visszavigyék ahelyett, hogy kidobnák őket. A rendszer kiterjesztésével kevesebb 
erőforrást használunk fel, és csökkentjük az általunk termelt hulladék mennyiségét. 
 
 
3.2.	altéma:	Hulladékcsökkentés	
 
 

24. Javasoljuk, hogy a körforgásos gazdasággal kapcsolatos szakpolitikák fokozott 
végrehajtását európai szinten mozdítsák elő, a vállalatokat és a polgárokat 
egyaránt megcélozva, pénzügyi ösztönzők formájában azok számára, akik 
tiszteletben tartják a körforgásos gazdaság elveit. 

 
Mivel abban az esetben, ha a gyártók csökkentik személyzetüket, vagy akár csődbe 
mennek vagy bezárnak, sok ember válik munkanélkülivé. A munkanélküliek 
átképzésével elő fogjuk mozdítani a környezetvédelmi szempontból biztonságos 
gyakorlatokat, miközben visszaszorítjuk a munkanélküliséget és előmozdítjuk a 
diverzifikált gazdaság korszerűsítését. 
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25. Javasoljuk, hogy az EU szabályozza a környezetkímélő csomagolások (azaz a 
biológiailag lebomló vagy újrafeldolgozható termékekből készült csomagolások, 
vagy ahol lehetséges, a tartósabb termékek) használatát, illetve a kevesebb helyet 
elfoglaló csomagolás használatát, amely QR-kód formájában tartalmazza a 
csomagolás felhasználását követő újrafeldolgozási vagy ártalmatlanítási folyamatra 
vonatkozó információkat is. 

 
Mivel ez az ajánlás a csomagolás csökkenéséhez, a hulladéktermelés csökkenéséhez 
és ezáltal a szennyezés csökkenéséhez vezet, ezáltal a tisztább környezethez és végső 
soron a szénlábnyom csökkenéséhez is hozzájárul. Emellett a termelők adóterhét is 
csökkenti. 
 
 
3.3.	altéma:	Tisztességes	úton	előállított	termékek,	egyenlő	hozzáférés	és	igazságos	
fogyasztás		
 
 

26. Javasoljuk, hogy az Európai Unió hozzon létre egy olyan jogi keretet, amely 
valamennyi európai fogyasztó számára megfizethető és jobb hozzáférést biztosít a 
helyi és minőségi élelmiszerekhez. 

 
Mivel uniós szinten jelenleg nincs egyetértés a helyi és minőségi élelmiszerekről, ezt 
a hiányosságot meg kell szüntetni.  
A rossz minőségű termékek behozatala közvetett módon árt a környezetnek. Az 
éghajlatváltozás kezelése érdekében küzdenünk kell annak minden oka ellen, 
beleértve a rossz minőségű termékek behozatalát is: csökkenteni kell a szállítási 
távolságot, és előnyben kell részesíteni az idényjellegű termékeket.  
Ez az ajánlás ígéretes, mivel a nem élelmiszer-jellegű termékekre is vonatkozhat. 
 
 

27. Javasoljuk, hogy az Európai Unió finanszírozási programokkal ösztönözze a kutatást 
és fejlesztést annak érdekében, hogy fenntarthatóbb és megfizethetőbb 
termékeket lehessen bevezetni az európai piacon. Az Európai Uniónak emellett 
konzultációkat kell szerveznie a polgárokkal minden döntéshozatali szinten, 
beleértve a helyi szintet is, annak érdekében, hogy azonosítsák a polgárok 
fenntartható termékekkel kapcsolatos igényeit. 

 
Úgy véljük, hogy hiányoznak a fenntartható termékekkel kapcsolatos kutatások, és 
sürgősen több forrást kell elkülöníteni a kutatásra, hogy az európaiak 
hozzájuthassanak a fenntartható és megfizethetőbb fenntartható termékekhez. 
A polgároknak részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban. A kutatási és 
innovációs intézkedések programját a polgárokkal együtt kell meghatározni.  
A polgárokat tájékoztatni kell a nyomon követésről, és visszajelzéseket kell kapniuk.  
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28. Javasoljuk, hogy az Európai Unió találjon szabályozási mechanizmust a közös piacra 

belépő divattermékekre vonatkozóan. E mechanizmus célja a jobb fogyasztás 
ösztönzése egy olyan mutató révén, amely garantálja, hogy a termék megfelel a 
fenntarthatósági kritériumoknak. 

 
A divatágazat, amely túlzott mennyiségben állít elő alacsony minőségű termékeket az 
európai határokon kívül, nem követi az etikai normákat, és nem fenntartható. 
Olyan méltányos mechanizmust kell találnunk, amely lehetővé teszi a jobb 
fogyasztást a fogyasztók számára. Fontos azonban, hogy ne emelkedjenek az adók, 
ami negatív hatással lenne az európai fogyasztókra, és csökkentené vásárlóerejüket. 
A fogyasztónak tudnia kell, hogy milyen feltételek mellett állítják elő az általa 
megvásárolt termékeket, és hogy azok megfelelnek-e a fenntartható minőségi 
normáknak. 
 
 
4.	téma:	Úton	egy	fenntartható	társadalom	felé		
 
4.1.	altéma:	Megújuló	energia	–	most		
 
 

29. Javasoljuk, hogy az EU hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy egy átmeneti 
időszakban kötelezővé váljon – különösen a szénerőművek esetében – a CO2-szűrők 
használata mindaddig, amíg még mindig a hagyományos energiától függünk. 
Javasoljuk továbbá, hogy az EU nyújtson pénzügyi támogatást azoknak a 
tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek pénzügyi forrásokkal a szén-dioxid-
szűrők bevezetéséhez. A támogatás feltétele a Párizsi Megállapodáshoz, a zöld 
megállapodáshoz és bármely új éghajlat-politikai jogszabályhoz kapcsolódó uniós 
éghajlat-politikának való megfelelés. 
Ez konkrét lépés volna a biztonságos energiatermelés kutatásába való folyamatos 
beruházások mellett, az uniós tagállamok támogatása érdekében a már elfogadott 
közös csökkentési célok fokozatos eléréséhez. 

 
Tudjuk, hogy az éghető tüzelőanyagok használata üvegházhatást okozó gázokat hoz 
létre, és az uniós tagállamoknak a Párizsi Megállapodás értelmében csökkenteniük 
kell az ilyen típusú energia felhasználását. Mivel a szén-dioxid-kibocsátást nem tudjuk 
azonnal megállítani, és mivel továbbra is a széntől függünk, egyaránt kell rövid és 
hosszú távú intézkedéseket hoznunk. 
A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése közös érdek, amely valamennyi polgárt érinti 
mind a tagállamokban, mind az EU-n kívül. Az EU felelőssége, hogy intézményként 
ajánlásokat fogalmazzon meg és megoldásokat tegyen lehetővé, mivel a tagállamok 
önállóan nem tudják elérni a célokat. 
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30. Javasoljuk az intenzív ipari állattenyésztés visszaszorítását a metántermelés és a 
vízszennyezés csökkentése érdekében. E célból az EU felülvizsgálja közös 
agrárpolitikáját annak érdekében, hogy a támogatásokat a fenntartható és helyi 
alapú mezőgazdaság felé irányítsa, többek között egy olyan címkézési rendszer 
támogatásával, amely a fogyasztók számára lehetővé teszi a fenntartható 
húskészítmények felismerését. Az EU-t emellett arra ösztönözzük, hogy fektessen 
be az állattenyésztésből és más iparágakból származó hulladékanyagok 
újrafelhasználásának módszereibe. 

 
A népesség növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövőben növekedni fog a hús iránti 
kereslet. Ezért csökkentenünk kell a húsfogyasztást. 
Úgy véljük, hogy mivel a metánból üvegházhatású gázok keletkeznek, az 
állattenyésztés a legnyilvánvalóbb terület, amelyen a csökkentést meg kell kezdeni. 
Mindannyian tudjuk, hogy kevesebb húst kell fogyasztanunk, aminek az a 
következménye, hogy csökkentjük a szarvasmarhák számát. 
 
 

31. Habár a zöld hidrogén előállítása költségigényes folyamat, mivel 25% hidrogén 
előállításához 75% energia termelése szükséges, javasoljuk megfontolni ezt az 
energiafajtát, amelynek számos pozitív oldala van. A legjobb megoldás az lehet, ha 
szén-dioxid-mentes energiát termelünk, miközben zöld hidrogént fejlesztünk. A 
zöld hidrogén előállításához szélenergiát kell felhasználni, az EU-nak pedig több 
beruházást kell végrehajtania és növelnie kell a szélenergia-termelést, valamint az 
energia jövőbeli célokra történő tárolását. 
 
A zöld hidrogén rugalmas, tárolható, és igény esetén fel tudjuk használni ezt az 
energiát. Mivel nem jár szén-dioxid-szennyezéssel. 
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4.2.	altéma:	A	változás	támogatása		
 

32. Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy kényszerítő és jutalmazási rendszert az 
olyan szennyezések kezelésére, mint a víz, a talaj, a levegő és a sugárzás. Ezen 
rendszerben a szennyezőkre szabjanak ki bírságot, egy szakértői szervezet kötelező 
támogatásával együtt, amelynek célja, hogy segítse a szervezeteket a szennyezés 
felszámolásában és az ökoszisztéma helyreállításában. Ennek a szakértői 
szervezetnek vezető szerepet kell játszania a szennyezés megelőzésében és 
ellenőrzésében. 

 
Hiszen fontos hangsúlyozni a szennyezők felelősségét, és ösztönözni a szervezeteket, 
hogy a teljes szennyezőanyag-mentességre törekedve csökkentsék a szennyezést. 
Bolygónk egészsége alapvető fontosságú, mivel közvetlen kapcsolatban áll 
jóllétünkkel és fennmaradásunkkal. 

 
 

33. Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy több szakértő által ellenőrzött, 
rendszeresen frissített és változatos tudományos környezetvédelmi információkat 
kínáló külön weboldalt/platformot, amely minden polgár számára könnyen 
hozzáférhető és átlátható. Ez a weboldal/platform egy olyan fórumhoz kapcsolódik, 
amelyen a polgárok és a szakértők kapcsolatba léphetnek egymással. Határozottan 
javasoljuk továbbá, hogy induljon médiakampány ennek a 
weboldalnak/platformnak a népszerűsítésére (például a közösségi médián 
keresztül, mint a YouTube, TikTok, LinkedIn stb.). 

 
Minden polgárnak független, tudományosan megalapozott információforrásokkal 
kell rendelkeznie az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések (a következmények és a 
folyamat visszafordításához szükséges lépések) megértéséhez, valamint az álhírek 
kezeléséhez. A médiakampány felhívja az emberek figyelmét ennek a 
platformnak/honlapnak a létezésére. Az is fontos, hogy a weboldal/platform által 
nyújtott információk minden polgár számára érthetőek legyenek, és azok is 
hozzáférjenek az információforrásokhoz, akik bele akarják magukat ásni a témába. 

 
 

34. Javasoljuk, hogy az EU csökkentse azon importáruk mennyiségét, amelyek az 
ökológiai lábnyom tekintetében nem felelnek meg az uniós előírásoknak. 

 
Hiszen ezáltal gondoskodunk arról, hogy az EU-ba importált áruk ökológiai lábnyoma 
zöldebb legyen. A cél a globális szennyezés csökkentése. Fontos megmutatni más 
országoknak azt is, hogy milyen normákat kell betartaniuk, ha árut kívánnak 
exportálni az EU-ba. 
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35. Javasoljuk, hogy az EU ösztönözze, mozdítsa elő és könnyítse meg az 
éghajlatváltozással kapcsolatos párbeszédet a döntéshozatal különböző szintjei 
között, a helyi szinttől (polgárok) a globális szintig (nemzeti, nemzetközi és 
interkontinentális fórumok), valamennyi érintett fél aggályainak kielégítése 
érdekében. 

 
Hiszen a párbeszéd és a konszenzus a legjobb módja az éghajlatváltozással 
kapcsolatos kihívások kezelésének: ha a felek megértik egymást, nagyobb 
hajlandóság mutatkozik arra, hogy megtalálják a közös alapot. 
 
 
4.3.	altéma:	Környezetbarát	közlekedés		
 
 

36. Javasoljuk, hogy az EU nyújtson pénzügyi támogatást az európai tagállamoknak a 
vidéki területek hálózati összekapcsoltságának javítása érdekében. Ezt a 
megfizethető árakon alapuló (elsősorban vasúti) európai tömegközlekedési hálózat 
kialakításával és a tömegközlekedés használatának ösztönzésével kell 
megvalósítani. E célból a vidéki térségekben az internetkapcsolatot is fejleszteni 
kell rövid és reális időkereten belül. 

 
Ezt azért javasoljuk, mivel a tömegközlekedéshez és internetkapcsolathoz való 
hozzáférés tekintetében a vidéki és városi területek között nincs egyenlőség. Egy 
közös európai projekt ezt erősítené, hiszen minden polgár úgy érezné, hogy azonos 
jogokkal rendelkezik. A megerősített tömegközlekedési hálózat és internetkapcsolat 
a vidéki letelepedésre ösztönözné a lakosságot. Ez a folyamat csökkentené a 
szennyezést, mivel kevesebb ember élne zsúfolt városokban. 

 
 

37. Javasoljuk azon meglévő közlekedési infrastruktúrák fejlesztését, amelyek jelenleg 
használaton kívül vannak, vagy amelyek ökológiai szempontból még javíthatók (a 
villanyvonatok megvalósítása érdekében). Ezen folyamat végrehajtása során 
törekedni kell arra, hogy a környezetvédelmi szempontból védett területek ne 
károsodjanak. 

 
A meglévő infrastruktúra javítása elkerülné a túlzott forrásráfordítást és a károkozást 
a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából fontos védett területeken. A vasúti 
infrastruktúra bővítése a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését és a lakosság 
mobilitásának növekedését eredményezné városi területekről a vidéki területek felé. 
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38. Javasoljuk, hogy az EU mozdítsa elő az akkumulátorok élettartamára vonatkozó jó 

szabványoknak megfelelő elektromos járművek vásárlását. Ezt az összes uniós 
tagállamra vonatkozó uniós ösztönzőkkel és az elektromos infrastruktúra 
fejlesztésével lehetne megvalósítani. Ugyanakkor az Uniónak be kell ruháznia más 
nem szennyező technológiák – például a bioüzemanyagok és a hidrogén – 
fejlesztésébe azon járművek esetében, amelyek villamosítása nehezen 
megvalósítható, például a hajók és a teherautók esetében. 

 
Azért javasoljuk ezt, mert a járművek kibocsátáscsökkentésének a villamos energia a 
leggyorsabb módja, más energiaforrások, például a hidrogén és a bioüzemanyagok 
mellett. A leggyorsabb, gazdaságos és megvalósítható megoldás valójában a villamos 
energia, amelyet a bioüzemanyagok követnek. Hosszabb távon a zöld hidrogénnek 
kiegészítő szerepet kell játszania a nem villamosítható közlekedési módok lefedése 
érdekében. 
 
 
5. téma: Mindenkinek jár a törődés 
 
5.1.	altéma:	Az	egészségügyi	rendszer	megerősítése		
 
 

39. Javasoljuk, hogy az Európai Unió garantálja a közös egészségügyi normákat, 
ugyanakkor szorgalmazza a tisztességes minimálbéreket, a maximális munkaidőt és 
ugyanazokat a képzési normákat az egészségügyi szakemberek számára az Európai 
Unió egész területén. 

 
Ha nem rendelkezünk közös egészségügyi normákkal, egységes bérekkel és az 
egészségügyi dolgozók egységes képzésével, a tagállamok közötti különbségek 
kiegyensúlyozatlan helyzeteket eredményezhetnek az Európai Unióban. Az 
egészségügyi ellátás szabványosítása segíthet egy erősebb, hatékonyabb és 
ellenállóbb rendszer kialakításában (lásd a Covid19-válság példáját rendszereink 
stabilitásával kapcsolatban). Emellett megkönnyítené a tudás- és 
információmegosztást az egészségügyi szakemberek körében. 
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40. Javasoljuk, hogy az Európai Unió biztosítsa, hogy a kezelések minősége Unió-szerte 

azonos legyen, és méltányos helyi költségek mellett történjenek. Ezt például az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) hatáskörének kiterjesztésével vagy egy új, 
szakosodott európai közbeszerzési ügynökség létrehozásával lehetne biztosítani, 
amely hatáskörrel rendelkezne arra, hogy valamennyi tagállam számára 
megfelelőbb áron szerezzen be gyógyszereket. A gyógyszeripari monopóliumok 
kockázatát a lehető legkisebbre kell csökkenteni. 

 
Az azonos egészségügyi ellátások és kezelések az EU-ban minden európai polgár 
számára egyenlő jogokat biztosítanak egészségügyi kérdésekben. A megnövelt 
beszerzési kapacitások jobb beszerzési megállapodásokat biztosítanak. Ez azonban 
nem vezethet monopolstruktúrákhoz vagy a gyógyszercégek lobbitevékenységéhez. 
A Covid19-válság kezelése jó példa az egész Európai Unió együttműködésén alapuló 
egészségügyre. 
 
 

41. Javasoljuk egy európai egészségügyi adatbázis létrehozását, amelyben vészhelyzet 
vagy betegség esetén rendelkezésre állnának az egészségügyi adatok. A részvétel 
nem lehet kötelező, és biztosítani kell a személyes adatok védelmét. 
 
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatok felhasználása lehetővé teszi az 
életveszélyes helyzetekre való gyors reagálást. Egy ilyen európai egészségügyi 
adatbázisra nézve azonban komoly veszélyt jelenthet a rendszer feltörése vagy a 
visszaélés, ezért biztosítani kell az adatok biztonságát, miközben a részvételnek 
opcionálisnak kell lennie, a biztonsággal kapcsolatos fenyegetéseket pedig 
nyilvánvalóan meg kell előzni. 

 
 

42. Javasoljuk, hogy az Európai Unió fejlessze tovább és hangolja össze a már meglévő 
egészségügyi kutatási és innovációs programokat, ahogyan az a jelenlegi Horizont 
Európa program keretében történik. A tudományos eredményeket valamennyi 
tagállamban szabadon hozzáférhetővé kell tenni. 

 
Az uniós szintű tudományos együttműködés gazdagíthatja az egyes kutatók 
tudományos kapacitásait és tudását. Az ismeretek megosztása például korai 
diagnózishoz és jobb kezelésekhez vezethet, ami Európa-szerte csökkentené a súlyos 
és halálos betegségeket. Emellett Európa önellátását is előmozdítaná a gyógyszerek 
és a berendezések tekintetében. 
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43. Javasoljuk, hogy az Európai Unió növelje az egészségügy területén megvalósuló 

közös kutatási és innovációs projektekre szánt költségvetését (a többi uniós 
egészségügyi program költségvetésének csökkentése nélkül). Ez általában véve az 
európai tudományos és kutatási intézményeket is megerősítené. 

 
Az egészségüggyel kapcsolatos kutatások és beruházások hosszú távon erősítik a 
megelőző egészségügyi ellátást és csökkentik az egészséggel kapcsolatos kiadásokat. 
A finanszírozás növelése megakadályozhatja a képzett európai munkaerő elszívását 
más fejlett, magasabb egészségügyi K+F költségvetéssel rendelkező országokba. Ez a 
finanszírozás nem származhat már meglévő egészségügyi forrásokból. 
 
 
5.2.	altéma:	Az	egészség	jobb	megértése		
 
 

44. Javasoljuk, hogy uniós kezdeményezésként minden tagállamban ugyanazon a héten 
kerüljön sor egészségügyi hétre, amely a mentális egészséggel kapcsolatos minden 
egészségügyi kérdéssel foglalkozik. A hét során a mentális egészséggel kapcsolatos 
valamennyi fő témát együttesen tárgyalják és népszerűsítik, más létező 
kezdeményezésekkel, például a Mental Health Europe szervezet 
kezdeményezéseivel együtt. 

 
Ez azért javasolt, mert minden európai polgárnak éreznie kell, hogy elfogadják és 
befogadják, különösen, ha mentális egészségügyi problémáktól szenved. Emellett 
normalizálni és fejleszteni kell a mentális egészségi állapotokkal kapcsolatos 
ismereteket, valamint meg kell előzni az olyan kapcsolódó társadalmi problémákat, 
mint a megkülönböztetés. Ez a kezdeményezés még fontosabbá válik, mivel a 
világjárvány következtében a mentális egészséggel kapcsolatos problémák 
fokozódtak és valószínűleg folytatódni fognak.  

 
  



 

 
162 

 
45. Javasoljuk, hogy a női higiéniai termékeket ne tekintsék luxuscikknek az adózás 

szempontjából, mivel ezek alapvető javak. Javasoljuk továbbá, hogy az orvosi 
okokból – például fibromyalgia és endometriózis esetén – használt hormonális 
fogamzásgátló szereket rendszeres orvosi kezelésként adóztassák meg. Javasoljuk 
továbbá, hogy az Európai Unió valamennyi tagállamban ösztönözze az orvosilag 
támogatott reproduktív kezelések harmonizálását valamennyi nő számára (akár 
egyedülálló, akár házas).  
 
Egyes európai országokban a női higiéniai termékeket luxustermékként adóztatják, 
ami igazságtalan. Egyes hormonális fogamzásgátlókat gyógyászati célokra használnak, 
ezért azokat ennek megfelelően kell megadóztatni. Mivel a női reprodukciós 
kezelések, például az in vitro megtermékenyítési és a petesejtfagyasztási módszerek 
a különböző tagállamokban eltérő ellátási feltételekkel vehetők igénybe, az Európai 
Uniónak erőfeszítéseket kell tennie ezek harmonizálása érdekében. 
 
 

46. Javasoljuk, hogy az Európai Unió határozottan lépjen fel valamennyi tagállam 
befolyásolása érdekében, hogy a mentális egészséggel és a szexuális oktatással 
kapcsolatos kérdéseket megfelelő módon belefoglalják a tagállamok iskolai 
tanterveibe. Annak érdekében, hogy a tagállamokat segítse ezen kérdések iskolai 
tantervbe való beillesztésében, az Európai Uniónak ki kell dolgoznia és elérhetővé 
kell tennie egy, a mentális egészséggel és a szexuális kérdésekkel foglalkozó 
alapprogramot. 

 
Csökkenteni kell a mentális egészséggel kapcsolatos tabukat és megkülönböztetést. 
El kell kerülni a félretájékoztatást és a nem tudományos megközelítéseket is. Továbbá 
az egészséges élet és közösség szempontjából alapvető fontosságú a szexuális 
nevelés, amely elejét veszi az olyan problémáknak is, mint a tizenéves lányok 
teherbeesése. 

 
 

47. Javasoljuk, hogy az Európai Unió a mentális egészséggel kapcsolatos valamennyi 
kezdeményezésével – nevezetesen a bevált gyakorlatokat bemutató 
közegészségügyi portállal – kapcsolatban fejlesszen ki jobb kommunikációs 
rendszert a tagállamokban, valamennyi polgár számára. Az Európai Parlament 
képviselői ismertethetnék egymással ezeket a bevált gyakorlatokat annak 
érdekében, hogy azok ismertebbé váljanak a tagállamokban. 

 
A polgárok nem megfelelően tájékozottak az Európai Unió kezdeményezéseiről, és a 
bevált gyakorlatok megosztásával tanulhatunk egymástól. 
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5.3.	altéma:	Egyenlő	hozzáférés	az	egészségügyhöz	–	mindenkinek		
 
 

48. Javasoljuk, hogy az EU határozza meg és mozdítsa elő a minőségi fogászati ellátásra 
– többek között a profilaxisra – vonatkozó minimumszabályokat valamennyi uniós 
tagállamban. Ingyenes fogorvosi ellátást kell biztosítani a gyermekek, az alacsony 
jövedelmű csoportok és más kiszolgáltatott csoportok számára. 15–20 év múlva az 
EU-nak biztosítania kell, hogy megfizethető fogorvosi ellátás álljon rendelkezésre 
mindenki számára. 

 
Ezt azért javasoljuk, mert a fogorvosi ellátás jelenleg nem megfizethető sokak 
számára, akik az EU-ban élnek. A fogorvosi ellátás és a fogászati profilaxis hiánya 
egészségüket és életkilátásaikat veszélyezteti. Az EU-nak először is meg kell 
határoznia a fogorvosi ellátásra vonatkozó minimumkövetelményeket, és elő kell 
írnia a gyermekek és az alacsony jövedelmű csoportok számára biztosított ingyenes 
fogászati ellátást. Később azonban mindenki számára biztosítani kell a minőségi 
fogászati egészségügyi ellátásra való jogosultságot. 
 

49. Javasoljuk, hogy az egészségügy és az egészségügyi ellátás kerüljön az EU és az uniós 
tagállamok közötti megosztott hatáskörök közé. Ezen új megosztott hatáskör 
felvétele érdekében módosítani kell az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 4. cikkét. 

 
Ez azért javasolt, mert az Európai Unió jelenleg nem rendelkezik elegendő hatáskörrel 
ahhoz, hogy jogszabályokat alkosson az egészségügyről. A Covid19-világjárvány 
bebizonyította, hogy erőteljesebb uniós jelenlétre van szükség az egészségügyi 
szakpolitikákban. A Szerződés e módosítása lehetővé teszi az EU számára, hogy 
többet tegyen annak érdekében, hogy valamennyi uniós polgár számára garantálja az 
egészségügyi ellátást, és kötelező erejű rendeleteket és határozatokat hozzon. 

 
 

50. Javasoljuk, hogy az EU biztosítson ingyenes elsősegély-nyújtási tanfolyamot 
valamennyi uniós polgár számára. Az EU fontolóra vehetné az ilyen tanfolyamok 
kötelezővé tételét a diákok és a munkahelyek számára (mind a köz-, mind a 
magánszektorban). Ezeknek a tanfolyamoknak továbbá gyakorlatiasnak, 
ismétlődőnek kell lenniük, és a résztvevők életkorához kell igazodniuk. Emellett 
valamennyi uniós tagállamban meg kell határozni a nyilvános helyeken 
rendelkezésre álló defibrillátorok minimális számát. 

 
Ez azért javasolt, mert az Európai Unióban sokan nincsenek felkészülve a cselekvésre, 
ha valakinek segítségre van szüksége, és sokan nem ismerik az elsősegély-
technikákat. Sok ember ezért veszti életét. Egyes nyilvános helyeken nem állnak 
rendelkezésre defibrillátorok. 
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51. Javasoljuk, hogy az Európai Unió gondoskodjon arról, hogy az egészségügyi 

magánszolgáltatók ne részesüljenek méltánytalanul közpénzekből, és ne vonjanak 
el forrásokat a közegészségügyi rendszerektől. Az Európai Uniónak határozott 
ajánlásokat kell megfogalmaznia a tagállamok számára az állami egészségügyi 
ellátás finanszírozásának növelése érdekében. 

 
Ez azért javasolt, mert az Európai Unió és a tagállamai kötelesek minden polgáruk 
számára biztosítani az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Emellett az erősebb 
állami egészségügyi rendszer azt is jelenti, hogy felkészültebbek leszünk a jövőbeli 
világjárványokra. 
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Melléklet: A VITACSOPORT ÁLTAL MEGVIZSGÁLT ÉS EL NEM FOGADOTT EGYÉB 
AJÁNLÁSOK 
 

1. téma: Jobban élni  
 
1.1.	altéma:	Egészséges	életmód		
 
 
Javasoljuk, hogy az EU adjon ki ajánlást valamennyi tagállam számára az alkohol- és 
dohányreklámok betiltásával vagy korlátozásával kapcsolatos bevált 
gyakorlatokról, bármely médiában és minden korcsoport számára, de különös 
tekintettel a fiatal közönségre. Az EU-nak biztosítania kell azon jogszabályok 
végrehajtását, amelyek korlátozzák e termékek kiskorúak számára történő 
értékesítését. Valamennyi tagállamnak végre kell hajtania a közterületen, 
különösen az oktatási létesítményekben történő dohányzásra vonatkozó, 
szankciókat is tartalmazó jogszabályokat, és létre kell hoznia a dohányzásra kijelölt 
területeket. 

 
Egészségtelen életmód nem jeleníthető meg a reklámokban, és kevésbé láthatónak 
kell lennie a közéletben. Ezen túlmenően az alkohol és a dohány a leggyakrabban 
használt káros anyagok közé tartozik, és ez az ajánlás megakadályozza ezen anyagok 
túlzott fogyasztását.  

 
 

Javasoljuk, hogy az EU támogassa a tagállamokat abban, hogy a fenntartható, 
egészséges és ízletes főzés oktatását belefoglalják a nemzeti tantervekbe. Az EU ezt 
egészséges főzési útmutatókon keresztül támogathatja, online és nyomtatott 
formában egyaránt. Proaktívan meg kell hirdetni a hagyományos és a közösségi 
médiában a fiatal közönség elérése érdekében. A szülők ismereteit is bővítenünk 
kell annak érdekében, hogy megtanulják, miként használhatóak az élelmiszerek 
leginkább az egészséges életmód érdekében. Izgalmas és tanulságos kutatásokat 
kellene folytatni e téren.  

 
Az iskolai főzési és táplálkozási kurzusok javítanák a fiatalok egészségét, és 
mérsékelnék a gyorsételek fogyasztását. A gyermekek edukációja egyben lehetővé 
teszi számukra, hogy a tanultakat otthon megosszák a szüleikkel. Ezenkívül a szülők 
egészséges életmódra való nevelése jó példát állítana a gyermekek számára.  
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Javasoljuk az Európai Bizottság „Egészséges életmód mindenkinek” elnevezésű, az 
egészséges életmódról szóló nyilvános kampányának fokozását és a társadalmi 
aktivitás előnyeinek konkrét példákkal és holisztikus megközelítés alkalmazásával 
történő bemutatását. A tájékoztató kampányokat jól strukturált célcsoportok 
szerint kell kialakítani, és minden egyes célcsoport számára megfelelő 
kommunikációs eszközöket kell választani. Fontos továbbá, hogy a pozitív 
magatartás előmozdítása érdekében jutalmazást és ösztönzőket is alkalmazzunk. A 
kampányokba véleményformálókat, közismert vagy nagy tekintélynek örvendő 
személyiségeket is be kell vonni. A kampányok rámutatnak az egészség és a 
környezet, illetve az éghajlatváltozás szempontjából jelentkező kettős előnyökre. 
Ezenkívül valamennyi tagállamban lehetővé kell tenni a nagyközönségnek 
biztosított ingyenes sportolási lehetőségeknek nyújtott támogatást. 

 
Az egészségesebb életmód pozitív hatással van az egészségügyi rendszerre, mivel 
csökkenti az emberek egészségügyi problémáit. A testi egészség hatással van a 
mentális egészségre és a boldogságérzetre is. A jelenlegi kampányok nem eléggé 
ismertek. Példaképek és véleményformálók bevonásával hatékonyabbá és jobban 
motiválóvá tehetőek.  
 
 
Azt javasoljuk, hogy induljon az egészséges élelmiszerekről és táplálkozásról szóló 
tájékoztató kampány. Az EU-nak elő kell mozdítania, hogy a tagállamok magasabb 
adókat vessenek ki a húsra és a cukorra. Fontos lenne, hogy feltérképezze az 
egészséges és az egészségtelen élelmiszerek megkülönböztetésének lehetőségeit, 
és ezeket különböző héasávokba sorolja. Javasoljuk, hogy a nagyon egészségtelen 
élelmiszereken (például a dohánytermékeken) teljesen egyértelmű figyelmeztető 
jelzéseket helyezzenek el. Javasoljuk továbbá, hogy a tájékozottabb fogyasztói 
döntéshozatal érdekében releváns információkat és QR-kódot tartalmazó, 
tápértékre vonatkozó pontozási rendszert vezessenek be egész Európára 
kiterjedően. Vizsgálják meg, milyen lehetőségek kínálkoznak arra, hogy az 
egészséges élelmiszerek olcsóbbak legyenek, mint az egészségtelen gyorsételek, és 
hogy vonzóbbá váljon a mezőgazdasági termelők számára az egészséges termékek 
előállítása.  

 
Az egészséges táplálkozás az egészséges élet alapja. Mind a termelési, mind a 
fogyasztói oldalával foglalkozni kell. Az egészséges termékek előállítása a környezetre 
is kedvező hatást gyakorol, és a helyi gazdálkodók számára is kedvező lehet. Ha több 
egészséges élelmiszert állítanak elő, az árak csökkenni fognak, a kereslet pedig nőni 
fog. 
 
 
1.2.	altéma:	Környezetvédelmi	nevelés		
 
 
Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy olyan finanszírozási rendszert, amely 
ösztönzi egy hosszú távú környezetvédelmi oktatási program beépítését a nemzeti 
oktatási rendszerekbe az általános és középiskolában tanuló gyermekek számára. 
Ennek a finanszírozási rendszernek magában kell foglalnia a pénzügyi támogatásra 
szoruló szülők számára elkülönített forrásokat is. 
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A jelenlegi oktatási rendszerek nem tartalmaznak elegendő gyakorlati elemet, 
amelyek elősegítik a gyermekek és a környezet közötti közvetlen és mélyreható 
interakciót. A meglévő, rövid távú perspektívából kidolgozott programok sokfélék, és 
nem mozdítják elő a szükséges változásokat a hozzáállásban. A szülőket támogatni 
kell annak biztosítása érdekében, hogy minden gyermek egyformán részesüljön a 
program előnyeiből, és anyagi okokból egyetlen gyermek se maradjon ki belőle.  
 
 
2. téma: Környezet- és egészségvédelem  
 
2.1.	altéma:	Egészséges	természetes	környezet		
 
 
Javasoljuk a lehető legmagasabb vízminőségi norma azonnali bevezetését az egész 
EU-ban. A víztakarékosság érdekében olyan jutalmazási rendszert javasolunk, 
amely a vízfogyasztás csökkentésére ösztönző árazáson alapul, például: 1. egy 
dinamikus rendszer létrehozásával, amely arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy 
maradjanak az átlagosan fogyasztott vízmennyiség alatt (azaz a vízfogyasztás 10%-
os növekedése 11%-kal emeli a víz árát); 2. azáltal, hogy a gyártó vállalatok által 
szennyezett vízre kibocsátási egységek piacát hozza létre, a szén-dioxid-kibocsátási 
engedélyek már létező piacához hasonló rendszerben. 

 
Ezt az ajánlást az indokolja, hogy az árak emelkedése minden felhasználót arra 
ösztönöz, hogy tudatosabb döntést hozzon fogyasztásával kapcsolatban. Figyelembe 
véve az uniós országok eltérő realitásait, illetve arra törekedve, hogy társadalmilag 
méltányos rendszer jöjjön létre, támogathatjuk is a szegényebb lakosság 
vízgazdálkodását a vízügyi infrastruktúra és a kutatás társfinanszírozásával. 
 
 
3. téma: Gazdaságunk és fogyasztásunk újragondolása 
 
3.1.	altéma:	A	túltermelés	és	a	túlfogyasztás	szabályozása		
 
 
Javasoljuk, hogy az EU szabjon ki bírságot azokra a vállalatokra, amelyek a 
túltermelésből származó eladatlan termékeken adnak túl. 

 
Egyes esetekben a vállalatoknak jobban megéri az eladatlan termékeket kidobni, mint 
újrafeldolgozni vagy újrafelhasználni. Ezért fontos, hogy bírságok révén 
visszaszorítsuk a túltermelést, hogy ez a gyakorlat többé ne legyen nyereséges a 
gyártók számára. 
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3.2.	altéma:	Hulladékcsökkentés	
 
Javasoljuk, hogy az EU dolgozzon ki és hajtson végre hulladékgazdálkodási politikát 
a háztartások és polgárok számára az általuk termelt hulladék tényleges 
mennyiségére összpontosítva, és ezeket egészítse ki az ahhoz szükséges 
intézkedésekkel, hogy a polgárok figyelmét felhívják a hulladékkeletkezés 
csökkentésének és az elkülönített hulladékgyűjtésnek az előnyeire. A szociálisan 
hátrányos helyzetű családokat (pl. fiatal gyermekes családokat, időseket) célzó 
intézkedéseket is végre kell hajtani, a „senkit sem hagyunk magára” elvvel 
összhangban. 

 
Cél, hogy egységes megközelítés alakuljon ki a háztartási hulladékgazdálkodásra 
vonatkozóan, továbbá a hulladékcsökkentés révén elősegítsük a környezet védelmét, 
tovább ösztönözzük a körforgásos gazdaságot és növeljük a hulladékgyűjtés 
hatékonyságát. Végül, de nem utolsósorban növeljük az emberek tudatosságát és 
környezetvédelmi felelősségérzetét. 
 
Javasoljuk, hogy az EU mozdítsa elő a szabadpiaci versenyt, és ösztönözze a 
magánszektort arra, hogy aktívabban vegyen részt a hulladék, beleértve a szennyvíz 
kezelésében, valamint az újrahasznosítási és újrahasznosítási tevékenységekben is. 

 
Az EU a megfelelő szint ezen ajánlás végrehajtásához, mivel a hulladékokról szóló 
keretirányelvet és a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet egészíti ki. 
Ezen túlmenően az ajánlás végrehajtása bővíteni fogja az innovatív 
hulladékgazdálkodási megoldásokat, valamint javítani fogja a hulladékgazdálkodás 
minőségét és a kezelt hulladék mennyiségét, mivel több vállalat fog részt venni 
ezekben a tevékenységekben. 
 
3.3.	altéma:	Tisztességes	úton	előállított	termékek,	egyenlő	hozzáférés	és	igazságos	
fogyasztás		
 
Javasoljuk egyes iparágak visszahelyezését az Európai Unión belülre a jó minőségű 
és tisztességes úton előállított termékek biztosítása, valamint az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelése érdekében. 

 
Az Európai Unió olyan szaktudással rendelkezik, amelyet saját piacán kell 
népszerűsíteni. 
Az iparágak EU-n kívülre, különösen Ázsiába történő kihelyezése miatt bizonyos 
szakmai hozzáértés is kihelyeződik. Ez az ajánlás az európai munkavállalók 
szakképzését helyezi kilátásba.  
Hangsúlyozzuk, hogy a tisztességtelen verseny elkerülése érdekében el kell kerülni a 
különböző tagállamok közötti áthelyezéseket. 
Megállapítottuk, hogy az ipari termelés tömeges kihelyezése a világ különböző 
pontjaira hatással van az európai iparra is. Így a helyi termelés egészségesebb 
polgárokhoz és környezethez fog vezetni. 
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4. téma: Úton egy fenntartható társadalom felé  
 
4.3.	altéma:	Környezetbarát	közlekedés		
 
 
Javasoljuk, hogy a nagyvárosokat szankcionálják vagy támogassák 
tömegközlekedésük környezetvédelmi és környezetszennyezési teljesítményétől 
függően (elektromos járművek, környezetbarát tömegközlekedés, gyalogos 
közlekedés, kerékpárhasználat ösztönzése stb.). A helyi önkormányzatokra 
vonatkozó szankciókat vagy támogatásokat különösen a városok ökológiai 
közlekedés terén megvalósított fejlesztései alapján kell alkalmazni, figyelembe 
véve, hogy milyen szintről indultak. Az uniós jogszabályok révén az Európai Uniónak 
kell meghatároznia bizonyos teljesítménymutatókat a környezetszennyezés elleni 
intézkedések és a szennyezés arányos csökkentése tekintetében. Ennek során 
figyelembe kell venni az egyes városok kiindulási helyzetét.  

 
Ez azért javasolt, mert a városokban tapasztalható légszennyezés egészségügyi 
kérdéseket vet fel. A környezetbarát közlekedés fejlesztése javítaná az emberek 
életét és egészségét, és csökkentené az üvegházhatást. A támogatások és a szankciók 
hatékony intézkedést jelentenek a változások előmozdítására és az egyes városokban 
fennálló különböző helyzetekhez való alkalmazkodás elősegítésére. 

 
 

Javasoljuk, hogy az uniós jogszabályok korlátozzák és szabályozzák a rövid távú 
légijáratok és az üdülőhajók használatát. A közlekedésben környezetbarát 
alternatívákat kell biztosítani az emberek számára. Az egyik ilyen alternatíva a 
vasúti pályák szabványosítása az európai fővárosok összekapcsolása érdekében. 
Javasoljuk továbbá, hogy az EU nyújtson vissza nem térítendő támogatást az 
áruszállítás átalakításához annak érdekében, hogy környezetbarátabbá váljon, mint 
például a vonattal és hajóval (rövid távolságú utakon) történő szállítás. 

 
Ez azért javasolt, mert a rövid távolságú utak túl gyakoriak, szennyezők és könnyen 
kiválthatóak mással. Az üdülőhajókra vonatkozó korlátozások csökkentenék a tengeri 
szennyezést (amely kritikus környezeti problémát jelent) és a part menti városokra 
gyakorolt negatív hatásokat. Ezért a nagyobb szennyezéssel járó megoldások helyett 
megfizethetőbb alternatívákat kell teremtenünk. Az azonos vasúti nyomtáv javítaná 
az európai fővárosok közötti vasúti összeköttetéseket. 
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5. téma: Mindenkinek jár a törődés 

 
5.2.	altéma:	Az	egészség	jobb	megértése		

 
Javasoljuk, hogy az Európai Unió az „Egészséges életmód mindenkinek” elnevezésű 
kampányával összhangban támogassa az olyan kezdeményezéseket is, mint a 
sportesemények, az iskolai sporttevékenységek, vagy a minden korosztály és 
valamennyi sport számára nyitva álló, félévenként (nem professzionális sportolók 
számára) megrendezett olimpiádok. Javasoljuk továbbá egy ingyenes európai 
sportalkalmazás kifejlesztését a kollektív sporttevékenységek ösztönzése 
érdekében. Ez az alkalmazás segítene az embereknek, hogy sporton keresztül 
kapcsolódjanak egymáshoz. Ezen kezdeményezéseket továbbá széles körben 
hirdetni és terjeszteni kell. 

 
Az egészségesebb európai népesség érdekében az Európai Uniónak elő kell 
mozdítania a sportot és az egészséges életmódot. Ezenkívül a lakosság nagyon 
gyakran nincs tisztában a sport és az egészséges életmód közötti összefüggéssel. Az 
alkalmazás azért fontos, mert az emberek nagyobb valószínűséggel sportolnak, ha azt 
közösen végzik. 
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Konferencia Európa jövőjéről 
4. európai polgári vitacsoport: 
„Az EU a világban / migráció”  

 
A VITACSOPORT ÁLTAL ELFOGADOTT AJÁNLÁSOK (A PLENÁRIS ÜLÉS ELÉ 
TERJESZTENDŐ) 
 
1. munkaterület: Önállóság és stabilitás  
 
1.1.	alterület:	Az	EU	autonómiája		
 

1. Javasoljuk, hogy az európai gyártásból származó stratégiai termékeket (például 
mezőgazdasági termékek, félvezetők, orvostechnikai felszerelések, innovatív 
digitális és környezetvédelmi technológiák) jobban népszerűsítsék és pénzügyileg is 
támogassák, hogy ezek az európai fogyasztók számára elérhetőek és 
megfizethetőek maradjanak, és a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék a 
függőséget az Európán kívüli szereplőktől. Ez a támogatás magában foglalhatja a 
strukturális és regionális politikákat, az iparágak és ellátási láncok Unión belül 
tartását célzó támogatást, az adókedvezményeket, a szubvenciókat, az aktív kkv-
politikát, valamint a kapcsolódó képesítések és munkahelyek Európában tartását 
célzó oktatási programokat. Ugyanakkor az aktív iparpolitikának szelektívnek kell 
lennie, és az innovatív termékekre, illetve az alapvető szükségletek és 
szolgáltatások biztosítása szempontjából releváns termékekre kell 
összpontosítania. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert Európa a kulcsfontosságú területeken túl sokszor került 
függőségekbe Európán kívüli szereplőktől, amelyek diplomáciai konfliktusokat 
okozhatnak, és az alapvető vagy stratégiai fontosságú termékek vagy szolgáltatások 
hiányosságaihoz vezethetnek. Mivel az EU-ban a termelési költségek gyakran 
magasabbak, mint a világ más részein, e termékek aktívabb promócióján és 
támogatásán keresztül az európaiak lehetőséget és ösztönzést kapnak arra, hogy 
versenyképes európai termékeket vásároljanak. Ez erősíti az európai 
versenyképességet is, és Európában tartja a jövőorientált iparágakat és 
munkahelyeket. A termelés erőteljesebb regionalizálása a szállítási költségeket és a 
környezeti károkat is csökkenteni fogja. 
 

2. Javasoljuk, hogy az EU csökkentse a kőolaj- és gázimporttól való függőségét. Ezt úgy 
kellene véghez vinni, hogy aktívan támogatjuk a tömegközlekedési és 
energiahatékonysági projekteket, a nagy sebességű európai vasúti és árufuvarozási 
hálózatot, valamint a tiszta és megújuló energiaforrásokon (különösen a nap- és 
szélenergián) alapuló energiaellátás és az alternatív technológiák (például a 
hidrogén vagy a hulladékból előállított energia) bővítését. Az EU-nak elő kell 
mozdítania a közlekedési kultúra megváltoztatását is, hogy az egyéni 
autóhasználatról a tömegközlekedésre, az e-autómegosztásra és a kerékpározásra 
térjünk át. 
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Ezt azért javasoljuk, mert mind Európa külső függőségekkel szembeni függetlensége, 
mind pedig az ambiciózus éghajlatvédelmi és CO2-csökkentési célok szempontjából 
nyertes helyzetet teremt. Lehetővé teszi azt is, hogy Európa erős szereplőjévé váljon 
a jövőorientált technológiák terén, hogy megerősítse gazdaságát és munkahelyeket 
teremtsen. 
 
 

3. Javasoljuk, hogy uniós szinten fogadjanak el egy olyan jogszabályt, amely biztosítja, 
hogy az összes uniós gyártási és ellátási folyamat és az importált áruk megfeleljenek 
a minőségi, etikai, fenntarthatósági és az összes idevágó európai emberi jogi 
normának. Javasoljuk, hogy az ennek a jogszabálynak megfelelő termékek 
tanúsítást kapjanak. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert mind a fogyasztóknak, mind a kereskedőknek segít abban, 
hogy könnyen hozzáférjenek a megvásárolni/forgalmazni kívánt termékekkel 
kapcsolatos információkhoz. Ez a tanúsítási rendszer ellenőrzésével érhető el; A 
tanúsítás is segít abban is, hogy csökkentsük a piacon forgalmazott olcsó és drága 
termékek közötti különbséget. Az olcsó termékek nem fogják teljesíteni az előírt 
szabványt, és ezért nem tekinthetők jó minőségűnek. E minősítés megszerzése a 
környezet védelmét, az erőforrások megtakarítását és a felelős fogyasztás 
előmozdítását szolgálná. 
 
 

4. Javasoljuk egy egész Európára kiterjedő program végrehajtását, hogy támogassuk a 
stratégiai ágazatok helyi kistermelőit valamennyi tagállamban. Ezek a termelők 
szakmai képzést és – szubvenciókon keresztül – pénzügyi támogatást kapnának, és 
arra ösztönöznék őket, hogy (ahol az EU-ban rendelkezésre állnak a nyersanyagok) 
az import rovására több, a követelményeknek megfelelő árut állítsanak elő. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert az Unióban székhellyel rendelkező termelők támogatásával 
az EU gazdasági autonómiára tehet szert ezekben az ágazatokban. Ez a támogatás 
csak a termelési folyamat egészének megerősítését szolgálhatja, elősegítve ezzel az 
innovációt. Ez elvezetne ahhoz, hogy a nyersanyagokat fenntarthatóbb módon állítják 
elő az EU-ban, ami csökkentené a szállítási költségeket, és a környezet védelmét 
szolgálná. 
 
 

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

6. Javasoljuk egy európai szintű felülvizsgálat és intenzív kommunikációs kampány 
elindítását annak érdekében, hogy az európai polgárok jobban megismerjék az 
EURES-t (Európai Foglalkoztatási Szolgálat), az uniós bevándorlási portált és a 
harmadik országbeli állampolgárok készségprofil-készítő uniós eszközét, az uniós 
vállalatok pedig gyakrabban vegyék igénybe ezeket az eszközöket az állásajánlatok 
meghirdetése és közzététele céljából. 
 
Nem javasoljuk új online platform létrehozását, amely álláslehetőségeket hirdet az 
európai fiatalok számára. Már elegendő hasonló kezdeményezés létezik európai 
szinten. Úgy véljük, hogy a meglévő munkaerő és foglalkoztatási lehetőségek európai 
szintű előmozdításának kulcsa a már létező eszközök fejlesztése. 
 

1.2.	alterület:	Határok		
 
 

7. Javasoljuk, hogy hozzanak létre egy olyan rendszert az Unióba irányuló munkaerő-
migrációra, amely az európai munkaerőpiacok valós igényein alapul. Ki kell alakítani 
az Unión kívüli és belüli szakmai oklevelek és egyetemi diplomák egységes 
elismerési rendszerét. A szakképzett migránsok számára szakmai képesítésen 
alapuló ajánlatokat, valamint kulturális és nyelvi integrációs ajánlatokat is be 
kellene vezetni. A megfelelő képesítéssel rendelkező menedékkérők számára 
hozzáférést kell biztosítani a munkaerőpiachoz. Létre kellene hozni egy integrált 
ügynökséget, amelynek alapját a foglalkoztatási szolgálatok európai 
együttműködési hálózata képezhetné. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert Európának bizonyos területeken képzett munkaerőre van 
szüksége, amelyeket belső munkaerővel teljes mértékben nem tudnak lefedni. 
Jelenleg nincs elég működőképes lehetőség a munkavállalási engedély jogszerű 
kérelmezésére az EU-ban. A szakmai oklevelek és egyetemi diplomák európai szintű 
elismerési rendszere megkönnyíti ezen igények kielégítését, és lehetővé teszi az 
Unión belüli és Unión kívülről érkező munkaerő-vándorlás egyszerűsítését. A 
foglalkoztatási hiányt így hatékonyabban lehetne pótolni, az ellenőrizetlen migrációt 
pedig jobban lehetne kezelni. A munkaerő-migrációt kezelő rendszer menedékkérők 
előtti megnyitása segíthetne felgyorsítani a menedékkérők beilleszkedését az európai 
gazdaságokba és társadalmakba. 
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8. Javasoljuk, hogy Európai Unió terjessze ki jogszabályait, hogy több hatáskörrel és 
nagyobb függetlenséggel ruházza fel a Frontexet. Ez lehetővé teszi számukra, hogy 
minden tagállamban be tudjanak avatkozni, és így biztosítsák az EU valamennyi 
külső határának védelmét. Ugyanakkor az EU-nak meg kell szerveznie a Frontex 
szervezetére vonatkozó folyamatellenőrzéseket, mivel a visszaélések elkerülése 
érdekében teljes átláthatóságot kell teremteni a Frontex működésében. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert elfogadhatatlannak tartjuk, hogy megtagadhatják a 
Frontextől a határokhoz való hozzáférést, különösen olyan helyzetekben, amikor 
megsértik az emberi jogokat. Biztosítani kívánjuk, hogy a Frontex végrehajtsa az 
európai jogszabályokat. A Frontexen belüli helytelen magatartás megelőzése 
érdekében a szervezet szabályozására és ellenőrzésére is szükség.  
 
 

9. Javasoljuk, hogy az Európai Unió szervezze meg – kifejezetten a gazdasági 
migránsok számára – annak lehetőségét, hogy a kiindulási országban előszűrjék a 
polgárokat (igazolt készségek, háttér stb. szerint); ez annak meghatározása szolgál, 
hogy a fogadó ország gazdasági szükségleteinek/megüresedett álláshelyeinek 
függvényében ki jogosult az EU-ba jönni és ott dolgozni. Ezeket az előszűrési 
feltételeket nyilvánossá és mindenki által elérhetővé kell tenni. Ezt egy (online) 
Európai Bevándorlási Ügynökség felállításával lehetne megvalósítani.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert ilyen módon a migránsoknak nem kellene illegálisan 
átlépniük a határt. Ez szabályozná az EU-ba belépő emberek áramlását, aminek 
eredményeképp enyhülne a határokra nehezedő nyomás. Ugyanakkor 
megkönnyítené a megüresedett álláshelyek betöltését is a fogadó országokban. 
 
 

10. Javasoljuk, hogy az Európai Unió gondoskodjon arról, hogy minden határnál azonos 
fogadó szabályzatokat alkalmazzanak és ugyanolyan fogadó létesítményeket 
alakítsanak ki, tiszteletben tartva az emberi jogokat, és garantálva minden migráns 
(pl. a terhes nők és a gyermekek) biztonságát és egészségét.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert nagyra értékeljük, ha a migránsokkal szemben minden 
határon tisztességes és egyenlő bánásmódot biztosítanak. Meg akarjuk előzni, hogy a 
migránsok túl sokáig maradjanak a határokon, és a tagállamokat túlterhelje a 
migránsok beáramlása. Minden tagállamot jól fel kell készíteni a migránsok 
fogadására.  
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2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner  
 
2.1.	alterület:	Kereskedelem	és	kapcsolatok	etikai	összefüggésben	
 
 

11. Javasoljuk, hogy az EU szerezzen érvényt a gyermekmunkát megengedő 
országokból származó termékek behozatalára vonatkozó korlátozásoknak. Ezt a 
vállalatok feketelistájának létrehozásával kellene megvalósítani, amelyet az 
aktuális körülményeknek megfelelően rendszeresen frissítenek. Javasoljuk 
továbbá, hogy a munkából kikerülő gyermekek számára biztosítsuk az iskolai 
oktatáshoz való fokozatos hozzáférést, és a gyermekmunkával kapcsolatos 
fogyasztói tudatosságot az EU hivatalos csatornáin keresztül folyó tájékoztatással, 
például kampányokon és a gyermekek történeteinek elmesélésén keresztül 
mozdítsuk elő. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert felismertük, hogy összefüggés van az iskolához való 
hozzáférés hiánya és a gyermekmunka jelenléte között. Ezzel az ajánlással a 
fogyasztók figyelmét kívánjuk felhívni, hogy csökkentsük a gyermekmunkával készült 
termékek iránti keresletet, és végső soron felszámolhassuk ezt a gyakorlatot.  
 
 

12. Javasoljuk, hogy az EU alakítson ki partnerségeket a fejlődő országokkal, támogassa 
infrastruktúrájukat, és ossza meg a kompetenciákat a kölcsönösen kedvező 
kereskedelmi megállapodásokért cserébe, hogy segítse őket a zöld 
energiaforrásokra való átállásban. 
 
Ezt azért javasoljuk, hogy kereskedelmi partnerségek és diplomáciai megállapodások 
révén megkönnyítsük a fejlődő országokban a megújuló energiaforrásokra való 
átállást. Ez jó hosszú távú kapcsolatokat teremtene az EU és a fejlődő országok között, 
és hozzájárulna az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. 
 
 

13. Javasoljuk, hogy az EU vezessen be egy kötelező ökopontozást, amelyet minden 
olyan termék elülső oldalán fel kell tüntetni, amelyet az átlagfogyasztó 
megvásárolhat. Az ökopontszámot a gyártásból és a szállításból származó 
kibocsátások, valamint a károsanyag-tartalom alapján számítják ki, a veszélyes 
termékek listája alapján. Az ökopontszámot egy uniós hatóságnak kellene kezelnie 
és felügyelnie. 
 
Ezt azért javasoljuk, hogy az uniós fogyasztók jobban tisztában legyenek az általuk 
vásárolt termékek környezeti lábnyomával. Az ökopontszám az egész EU-ra kiterjedő 
mérési módszer lenne, amely könnyen megmutatná, hogy egy termék mennyire 
környezetbarát. Az ökopontozásnak tartalmaznia kellene egy QR-kódot is a termék 
hátoldalán, amely további információkat nyújt a termék környezeti lábnyomáról.  
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2.2.	alterület:	Nemzetközi	éghajlat-politikai	intézkedések 

 
 

14. Javasoljuk, hogy az Európai Unió fogadjon el stratégiát annak érdekében, hogy 
önállóbbá váljon az energiatermelésben. Egy, a meglévő európai energiaügyi 
intézményeket integráló európai szervnek kellene koordinálnia a megújuló energiák 
fejlesztését a tagállamok szükségleteinek, kapacitásának és erőforrásainak 
függvényében, tiszteletben tartva azok szuverenitását. Az intézmények e stratégia 
végrehajtása érdekében előmozdítanák az egymás közötti tudásmegosztást. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi függő helyzet kiszolgáltatottá tesz bennünket, ha 
politikai feszültségek alakulnak ki azokkal az országokkal, ahonnan importálunk. Ezt 
látjuk a jelenlegi villamosenergia-válságban is. Ennek a koordinációnak azonban 
tiszteletben kell tartania minden ország szuverenitását. 
 
 

15. Szigorúbb környezetvédelmi előírásokat javasolunk az Unión belüli és kívüli 
hulladékkivitelre, valamint szigorúbb ellenőrzéseket és szankciókat szorgalmazunk 
az illegális kivitel megállítása érdekében. Az EU-nak jobban kellene ösztönöznie a 
tagállamokat arra, hogy a saját hulladékukat újrahasznosítsák és az 
energiatermelésre használják fel. 
 
Ezt azért javasoljuk, hogy megállítsuk a környezeti károkat, amikor egyes országok 
mások kárára szabadulnak meg a hulladékuktól, különösen akkor, ha ez minden 
környezetvédelmi előírást figyelmen kívül hagyva történik. 
 
 

16. Javasoljuk, hogy az EU erőteljesebben ösztönözze a folyamatban lévő 
környezetvédelmi átállást azáltal, hogy célul tűzi ki a környezetszennyező 
csomagolások megszüntetését. Ez magában foglalná a kevesebb csomagolóanyag 
vagy a környezetbarátabb csomagolás népszerűsítését. Annak érdekében, hogy a 
kisebb vállalatok is alkalmazkodni tudjanak, segítséget kell nyújtani nekik, és 
kiigazításokat kell bevezetni. 
 
Azért javasoljuk, mert csökkentenünk kell a természeti erőforrások felhasználását, 
különös tekintettel az Unión kívülről származó nyersanyagokra. Csökkentenünk kell 
az európaiak által bolygónknak és éghajlatnak okozott károkat is. A 
kisvállalkozásoknak nyújtott megnövelt támogatás kritikus fontosságú annak 
biztosítása érdekében, hogy áraik emelése nélkül tudjanak alkalmazkodni. 
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17. Javasoljuk, hogy az Európai Unió tagállamai közösen, komolyabban tekintsék át az 

atomenergia kérdését. Fokozott együttműködésre van szükség az atomenergia 
felhasználásának és abban betöltött szerepének értékelése terén, hogy Európának 
át kell állnia a zöld energiára. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a nukleáris kérdést egy ország nem tudja megoldani. 
Jelenleg a tagállamok felében több mint száz reaktor működik, és még több építése 
van folyamatban. Mivel közös villamosenergia-hálózaton osztozunk, az általuk 
termelt alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energia minden európai számára 
előnyös, és növeli kontinensünk energetikai autonómiáját. Ráadásul a nukleáris 
hulladék vagy egy baleset több országot is érintene. Függetlenül attól, hogy milyen 
döntés születik az atomenergia használatáról vagy nem használatáról, az 
európaiaknak közösen kell megvitatniuk a kérdést, és a nemzeti szuverenitás 
tiszteletben tartása mellett több egybevágó stratégiát kell kialakítaniuk. 
 
 
2.3.	alterület:	Az	európai	értékek	népszerűsítése 
 
 

18. Az EU-nak közelebb kellene kerülnie a polgárokhoz. Javasoljuk, hogy az EU 
teremtsen kapcsolatokat a polgárokkal és a helyi intézményekkel, például a helyi 
önkormányzatokkal, iskolákkal és településekkel, és erősítse meg ezeket a 
kapcsolatokat. Ennek célja az átláthatóság javítása, a polgárok elérése és a velük 
folytatott jobb kommunikáció a konkrét uniós kezdeményezésekről és az általános 
uniós információkról.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi uniós információk nem eléggé hozzáférhetőek a 
társadalom minden csoportja számára, és nem jutnak el a hétköznapi polgárokhoz. Ez 
a tájékoztatás gyakran unalmas, nehezen érthető és nem felhasználóbarát. Ezen 
változtatni kell annak érdekében, hogy a polgároknak világos elképzelésük legyen az 
EU szerepéről és fellépéseiről. Az érdeklődés felkeltése érdekében az uniós 
információknak könnyebben megtalálhatónak, motiválónak és izgalmasnak kell 
lenniük, és hétköznapi nyelven kell megfogalmazni őket. Javaslataink: az uniós 
politikusok iskolalátogatásai, rádió, podcastok, közvetlen postai küldemények, sajtó, 
buszos kampányok, közösségi média, helyi polgári gyűlések és egy külön 
munkacsoport létrehozása az uniós kommunikáció javítására. Ezek az intézkedések 
lehetővé teszik a polgárok számára, hogy olyan uniós információkhoz jussanak, 
amelyek nem a nemzeti médián keresztül szűrődnek át. 
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19. Javasoljuk a polgárok fokozottabb részvételét az uniós politikában. Az Európa 
jövőjéről szóló konferenciához hasonló, a polgárok közvetlen bevonását célzó 
rendezvényeket javasolunk. Ezeket nemzeti, helyi és európai szinten kell 
megszervezni. Az EU-nak koherens stratégiát és központi irányvonalakat kell 
biztosítania ezekhez az eseményekhez. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert ezek a részvételi demokráciára épülő rendezvények korrekt 
tájékoztatást nyújtanak az EU-ról, és javítják az uniós szakpolitikai intézkedések 
minőségét. A rendezvényeket az EU alapvető értékeinek – a demokrácia és a polgári 
részvétel – előmozdítása érdekében kell megszervezni. Ezek a rendezvények 
lehetőséget biztosítanának a politikusoknak annak bemutatására, hogy fontosnak 
tartják, hogy a polgárok tisztában legyenek az aktuális eseményekkel, és részt 
vegyenek azok alakításában. A központosított iránymutatások koherens és egységes 
formát adnak a nemzeti és helyi konferenciáknak.  
 
 

3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban 
	
3.1.	alterület:	Biztonság	és	védelem 
 
 

20. Javasoljuk, hogy az Európai Unió jövőbeni közös fegyveres erőit elsősorban 
önvédelmi célokra használják. Mindenfajta támadó katonai fellépés kizárt. Európán 
belül ez magában foglalná azt a képességet, hogy válsághelyzetekben, például 
természeti katasztrófák esetén a fegyveres erő támogatást nyújtson. Az európai 
határokon kívül ez biztosítaná azt a kapacitást, amelyet kivételes körülmények 
között és kizárólag az ENSZ Biztonsági Tanácsának megfelelő jogi felhatalmazása 
alapján, tehát a nemzetközi joggal összhangban be lehet vetni az adott területeken. 
 
Az ajánlás végrehajtása lehetővé tenné, hogy az Európai Uniót hiteles, felelős, erős és 
békés partnernek tekintsék a nemzetközi színtéren. A belső és külső kritikus 
helyzetekkel kapcsolatos megerősített reagálóképessége így várhatóan megvédi saját 
alapvető értékeit is. 
 
 
3.2.	alterület:	Döntéshozatal	és	az	EU	külpolitikája 
 
  



 

 
180 

 
21. Javasoljuk, hogy az egyhangúsággal eldöntött kérdésekről minősített többséggel 

döntsenek. Az egyetlen kivétel az új tagok uniós csatlakozása, valamint az Unió 
alapelveinek módosítása lenne, amelyeket a Lisszaboni Szerződés 2. cikke és az 
Európai Unió Alapjogi Chartája rögzít. 
 
Ez megszilárdítja az EU pozícióját a világban azáltal, hogy egységes frontot mutat a 
harmadik országok felé, és általában – és különösen a válsághelyzetekben – 
határozottabb válaszlépéseket tesz lehetővé. 
 
 

22. Javasoljuk, hogy az Európai Unió erősítse meg azon képességét, hogy szankciókkal 
sújtsa azokat a tagállamokat, kormányokat, jogalanyokat, csoportokat vagy 
szervezeteket, valamint magánszemélyeket, amelyek nem tartják be az alapelveit, 
megállapodásait és jogszabályait. Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy a 
már létező szankciókat gyorsan végrehajtsák és kikényszerítsék. A harmadik 
országokkal szembeni szankcióknak arányosnak kell lenniük az azokat kiváltó 
cselekménnyel, valamint hatékonynak kell lenniük, és megfelelő időben kell 
alkalmazni őket. 
 
Ahhoz, hogy az EU hiteles és megbízható legyen, szankciókat kell alkalmaznia azokkal 
szemben, akik megsértik az elveit. Ezeket a szankciókat gyorsan és tevőlegesen végre 
kell hajtani, és ellenőrizni kell. 
 
 
3.3.	alterület:	Szomszédos	országok	és	bővítés	
 
 

23. Javasoljuk, hogy az Európai Unió rendeljen külön költségvetést az EU működésével 
és értékeivel kapcsolatos oktatási programok kidolgozásához. Ezt követően 
javaslatot tesznek a tagállamok számára, hogy azok integrálhassák ezeket a 
programokat az iskolai tantervükbe (általános iskolák, középiskolák és egyetemek). 
Ezen túlmenően az Erasmus-program keretében egy másik európai országban 
tanulni kívánó hallgatók számára külön kurzust lehetne indítani az EU-ról és annak 
működéséről. Az ezt a kurzust választó hallgatók elsőbbséget élveznek az említett 
Erasmus-programok helyeinek elosztásakor. 
 
Ezt azért javasoljuk, hogy erősítsük az Unióhoz való tartozás érzését. A javaslatok 
lehetővé teszik a polgárok számára, hogy jobban azonosuljanak az EU-val és 
közvetítsék annak értékeit. Emellett javítják az átláthatóságot az EU működésével, az 
uniós tagság előnyeivel és az Európa-ellenes mozgalmak elleni küzdelemmel 
kapcsolatban is. Visszatartó erőt is kell képezniük az EU-ból kilépő tagállamok 
számára. 
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24. Javasoljuk, hogy az EU a más országokhoz fűződő kapcsolataiban jobban használja 
ki politikai és gazdasági súlyát, elkerülve ezzel, hogy bizonyos tagállamok kétoldalú 
gazdasági, politikai és társadalmi nyomás alá kerüljenek. 
 
Ezt három okból javasoljuk. Először is, ez megerősíti az Unión belüli egység érzését. 
Másodszor, az egyoldalú fellépés egyértelmű, határozott és gyorsabb választ ad, 
elkerülve azt, hogy más országok megpróbálják megfélemlíteni az uniós tagállamokat, 
és elnyomó politikát kíséreljenek meg velük szemben folytatni. Harmadszor, 
megerősíti az Unió biztonságát, és biztosítja, hogy egyetlen tagállam se érezze magát 
kizárva vagy figyelmen kívül hagyva. A kétoldalú válaszok megosztják az EU-t, és ezt a 
gyengeséget a harmadik országok kihasználják ellenünk. 
 
 

25. Javasoljuk, hogy az Európai Unió javítsa médiastratégiáját. Egyrészt az EU-nak meg 
kell erősítenie láthatóságát a közösségi médiában, és aktívan népszerűsítenie kell 
tartalmait. Másrészt az EU-nak folytatnia kell a személyes részvételen éves 
konferenciák szervezését, mint amilyen az Európa jövőjéről szóló konferencia. 
Javasoljuk azt is, hogy az EU egy hozzáférhető európai közösségi média platform 
előmozdításával ösztönözze tovább az innovációt. 
 
A fentieket azért javasoljuk, mert így nem csak a fiatalabb célközönséget érhetnénk 
el, hanem az európai polgárok körében is nagyobb érdeklődést és részvételt 
válthatnánk ki egy vonzóbb és hatékonyabb kommunikációs eszközzel. Az Európa 
jövőjéről szóló konferenciához hasonló események célja, hogy a polgárokat jobban 
bevonják a döntéshozatali folyamatba, és biztosítsák, hogy véleményüket 
meghallgassák. 
 
 

26. Javasoljuk, hogy a tagállamok állapodjanak meg egy határozott jövőképben és 
közös stratégiában az EU identitásának és egységének harmonizálása és 
megszilárdítása érdekében, mielőtt más országok számára is lehetővé tennék a 
csatlakozást. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert elengedhetetlennek tartjuk az EU megerősítését és a 
tagállamok közötti kapcsolatok megszilárdítását, mielőtt fontolóra vennénk más 
országok integrációját. Minél több állam integrálódik az Unióba, annál bonyolultabbá 
válik a döntéshozatali folyamat az EU-n belül; ezért fontos az ilyen egyhangúsággal 
megszavazott döntéshozatali folyamatok felülvizsgálata. 
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4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből  
	
4.1	alterület:	A	migráció	kiváltó	okainak	megszüntetése 
 
 

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

28. Javasoljuk egy közös európai munkaügyi keretrendszer létrehozását, amely 
harmonizálja a munkafeltételeket az egész Unióban (pl. minimálbér, munkaidő 
stb.). Az EU-nak törekednie kellene a közös alapvető munkaügyi normákat 
megalkotására, hogy megakadályozza a jobb munkafeltételek miatt a származási 
országukat elhagyó polgárok migrációját. E normák részeként az EU-nak meg kell 
erősítenie a szakszervezetek transznacionális szintű szerepét. Ezzel az EU a belső 
gazdasági migrációt (az uniós polgárok migrációját) kritikus kérdésnek tekintené.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert megállapítottuk, hogy az Unión belül sokan gazdasági 
okokból vándorolnak el, mivel az európai tagállamok munkafeltételei között 
egyenlőtlenségek vannak. Ez agyelszíváshoz vezet, amit viszont el kell kerülni annak 
érdekében, hogy a tagállamok megtarthassák a tehetségeket és a munkaerőt. Bár 
támogatjuk a polgárok szabad mozgását, úgy gondoljuk, hogy az uniós polgárok uniós 
tagállamok közötti migrációja – ha nem önként történik – gazdasági okokra vezethető 
vissza. Ezért fontos egy közös munkaügyi keretrendszer létrehozása.  
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4.2.	alterület:	Emberi	tényezők	 

 
 

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

30. Javasoljuk, hogy az EU fokozza erőfeszítéseit a tagállamok polgárainak a migrációs 
témákkal kapcsolatos tájékoztatása és oktatása terén. Ezt a célt úgy kell elérni, hogy 
a gyermekeket a lehető legkorábban, már az általános iskola kezdetétől fogva 
oktatják az olyan témákról, mint a migráció és az integráció. Ha ezt a kisgyermekkori 
oktatást összekapcsoljuk a nem kormányzati szervezetek és ifjúsági szervezetek 
tevékenységével, valamint a széles körű médiakampányokkal, akkor teljes 
mértékben elérhetjük célunkat. Emellett többféle kommunikációs csatornát kellene 
használni, a tájékoztató füzetektől kezdve a televízión át a közösségi médiáig. 
 
Fontos megmutatni az embereknek, hogy a migrációnak számos pozitív aspektusa is 
van, például újabb munkaerőt jelent. Hangsúlyozni kívánjuk a figyelemfelhívás 
fontosságát mindkét folyamatban, hogy az emberek megértsék a migráció okait és 
következményeit, hogy megszűnjön az abból fakadó megbélyegzés, hogy valakit 
migránsnak tekintenek.  
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4.3.	alterület:	Integráció		
 

31. Javasoljuk, hogy a menedékkérők tagállami befogadására vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2013/33/EU irányelv helyébe egy kötelező uniós 
rendelet lépjen, amely minden tagállamban egységesen alkalmazandó. 
Prioritásként kell kezelni a befogadó létesítmények és az elhelyezés javítását. 
Javasoljuk egy külön uniós felügyeleti szerv létrehozását a rendelet végrehajtására.  
 
A jelenlegi irányelvet nem hajtják végre egységesen minden tagállamban. El kell 
kerülni az olyan állapotokat, mint amilyenek a móriai menekülttáborokban alakultak 
ki. Ezért a javasolt rendeletet végre kell hajtani, és kötelező szankciókat kell bevezetni. 
A felügyeleti szervnek erősnek és megbízhatónak kell lennie. 
 
 

32. Javasoljuk, hogy az EU biztosítsa, hogy a tartózkodási engedéllyel kapcsolatos 
eljárás során minden menedékkérő és menekült nyelvi és integrációs 
tanfolyamokon vegyen részt. A tanfolyamoknak kötelezőnek és ingyenesnek kell 
lenniük, és személyes segítséget kell nyújtaniuk a kezdeti beilleszkedéshez. A 
tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtását követő két héten belül el kell 
kezdődniük. Emellett ösztönző és szankcionálási mechanizmusokat kell bevezetni.  
 
A nyelv elsajátítása, valamint a célország kultúrájának, történelmének és etikájának 
megértése az integráció kulcsfontosságú lépése. A kezdeti integrációs eljárásra való 
hosszas várakozás negatív hatással van a migránsok társadalmi beilleszkedésére. A 
szankcionálási mechanizmusok segíthetnek a migránsok beilleszkedési 
hajlandóságának megállapításában. 
 
 
5. munkaterület: Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten 
	
5.1.	alterület:	A	migránsok	elosztása	 
 
 

33. Javasoljuk, hogy a dublini rendszer helyébe egy jogilag kötelező érvényű szerződés 
lépjen, amely a szolidaritás és az igazságosság alapján biztosítja a menedékkérők 
igazságos, kiegyensúlyozott és arányos elosztását az EU-ban. Jelenleg a 
menekülteknek abban az uniós tagállamban kell benyújtaniuk menedékjog iránti 
kérelmüket, ahová először érkeznek. E rendszerátalakításnak a lehető 
leggyorsabban végbe kell mennie. Az Európai Bizottság új uniós migrációs és 
menekültügyi paktumra vonatkozó 2020-as javaslata jó kiindulási alap, amelyet jogi 
formába kellene önteni, mivel kvótákat tartalmaz a menekültek uniós tagállamok 
közötti elosztására vonatkozóan. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi dublini rendszer nem tartja tiszteletben a 
szolidaritás és az igazságosság elvét. Ez nagy terhet ró az EU határain fekvő 
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országokra, ahol a legtöbb menedékkérő először lép be az EU területére. Minden 
tagállamnak felelősséget kell vállalnia az EU-ba érkező menekültáramlás kezeléséért. 
Az Unió közös értékeket képvisel, és ezzel összhangban kellene tevékenykednie.  
 
 

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

35. Javasoljuk, hogy az Unió nyújtson erőteljes pénzügyi, logisztikai és operatív 
támogatást az első befogadás kezeléséhez, ami az irreguláris migránsok esetleges 
integrációjához vagy hazatelepítéséhez vezetne. E támogatás kedvezményezettjei 
azok a határ menti uniós tagállamok, amelyek a migrációs hullám terhét viselik. 
 
Erőteljes támogatást javaslunk, mivel földrajzi elhelyezkedésük miatt néhány határ 
menti viseli a migránsok beáramlásának legnagyobb terhét. 
 
 

36. Javasoljuk, hogy erősítsék meg az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének 
megbízatását, hogy az igazságos elosztás érdekében koordinálja és irányítsa a 
menedékkérők elosztását az uniós tagállamok között. Az igazságos elosztáshoz 
figyelembe kell venni a menedékkérők szükségleteit, valamint az uniós tagállamok 
logisztikai és gazdasági kapacitását és munkaerő-piaci igényeit. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a menedékkérők – tagállamok és polgáraik által egyaránt 
igazságosnak tartott – elosztásának központosított koordinációja és irányítása 
megelőzi a kaotikus helyzeteket és a társadalmi feszültségeket, és ezáltal hozzájárul 
az uniós tagállamok közötti nagyobb szolidaritáshoz. 
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5.2.	alterület:	A	menekültügyre	vonatkozó	közös	megközelítés	
 
 

37. Javasoljuk egy átfogó uniós intézmény létrehozását vagy az Európai Unió 
Menekültügyi Ügynökségének megerősítését, hogy egységes normák alapján az 
egész Európai Unióra kiterjedően feldolgozza és elbírálja a menedékjog iránti 
kérelmeket. Ennek az intézménynek kell felelnie a menekültek igazságos 
elosztásáért is. Ennek az intézménynek kellene meghatároznia azt is, hogy mely 
származási országok biztonságosak és melyek nem, és felelnie kell az elutasított 
menedékkérők visszaküldéséért.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi menekültügyi politikát a nem egyértelmű 
felelősségi körök és az uniós tagállamok eltérő normái jellemzik. Ez ahhoz vezet, hogy 
a menekültügyi eljárásokat nem következetesen kezelik az EU-ban. Ezenkívül a 
Menekültügyi Ügynökség jelenleg csak „puha” hatalommal rendelkezik. Csak adhat 
tanácsot a tagállamoknak a menekültügyi kérdésekben.  
 
 

38. Javasoljuk, hogy valamennyi uniós tagállamban haladéktalanul hozzanak létre 
külön menekültügyi központokat a kísérő nélküli kiskorúak számára. Ezek arra 
szolgálnak, hogy a kiskorúakat a lehető leghamarabb elhelyezzék és a sajátos 
szükségleteiknek megfelelő ellátásban részesítsék.  
 
Azért javasoljuk ezt, mert: 
1) Sok kiskorú valószínűleg traumatizált (konfliktus sújtotta területekről érkezik). 
2) A különböző gyermekeknek eltérő igényeik vannak (életkor, egészségi állapot stb. 
szerint). 
3) Ha ezt az ajánlást végrehajtanák, az biztosítaná, hogy a kiszolgáltatott és 
traumatizált kiskorúak a lehető leghamarabb megkapják a szükséges ellátást. 
4) Mivel a kiskorúak jövőbeli európai polgárok, mint ilyenek, megfelelő bánásmód 
esetén pozitívan járulnak majd hozzá Európa jövőjéhez. 
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39. Javasoljuk egy közös, átlátható rendszer létrehozását a menedékkérők gyors 
elbírálására. Ennek a folyamatnak minimumszabályokat kell előírnia, amelyeket 
minden tagállamban egyformán kell alkalmazni. 
 
Azért javasoljuk ezt, mert: 
1) Ha ezt az ajánlást végrehajtanák, az a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb és 
átláthatóbb elbírálását eredményezné. 
2) Ha nem gyorsítják fel a menekültügyi eljárásokat, az illegalitáshoz és bűnözéshez 
vezet. 
3) Az ajánlásunkban említett minimumszabályoknak ki kell terjedniük az emberi jogok 
tiszteletben tartására, valamint a menedékkérők egészségügyi ellátására és oktatási 
szükségleteire. 
4) Ha végrehajtanék ezt az ajánlást, az ahhoz vezetne, hogy a menedékkérők 
hozzáférnek a foglalkoztatáshoz és képesek az önellátásra, ami lehetővé tenné az EU 
társadalmához való pozitív hozzájárulásukat. A foglalkoztatási jogállás legalizálása 
megakadályozza a menedékkérőkkel szembeni visszaéléseket a munka világában. Ez 
elősegíthetné az érintettek sikeresebb integrációját. 
5) A menekültügyi központokban eltöltött hosszabb idő negatív következményekkel 
jár az ott lakók mentális egészségére és jóllétére nézve. 
 
 

40. Határozottan javasoljuk az európai menekültügyet és bevándorlást szabályozó 
valamennyi megállapodás és jogszabály teljes körű felülvizsgálatát. Javasoljuk 
továbbá, hogy egy Európa egészét figyelembe vevő megközelítést fogadjanak el. 
 
Azért javasoljuk ezt, mert: 
1) A jelenlegi megállapodások 2015 óta és napjainkig sem működőképesek, a 
gyakorlatban megvalósíthatatlanok, és már nem felelnek meg a célnak. 
2) Az EU-nak kellene lennie az első „ügynökségnek”, amely irányítja az összes többi, 
közvetlenül a menekültügyi kérdésekkel foglalkozó ügynökséget és nem kormányzati 
szervezetet.  
3) Az érintett tagállamok nagyrészt magukra maradnak a kérdés kezelésével. Egyes 
tagállamok „à la carte” hozzáállása rossz fényt vet az EU egységére. 
4) Az új, célzott jogszabályok jobb jövőt biztosítanának minden menedékkérő 
számára, és egy egységesebb Európát teremtenének. 
5) A jelenlegi jogszabályok hiányosságai Európa-szerte konfliktusokhoz és egyet nem 
értéshez vezetnek, és az európai polgárok körében egyre nagyobb intoleranciát 
váltanak ki a migránsokkal szemben. 
6) A szigorúbb, megfelelő jogszabályok a bűncselekmények és a jelenlegi 
menekültügyi rendszerrel való visszaélések csökkenéséhez vezetnének. 
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Melléklet: A VITACSOPORT ÁLTAL MEGVIZSGÁLT ÉS EL NEM FOGADOTT EGYÉB 
AJÁNLÁSOK 
 
 

1.	munkaterület:	Önállóság	és	stabilitás	 
	
1.1.	alterület:	Az	EU	autonómiája	
 
 
Javasoljuk, hogy amennyiben a fejlődő országok ezt kérik, a gazdasági potenciáljuk 
kiinduló felmérése után indítsanak az egyes államok igényeihez igazodó 
partnerségeken és/vagy kereskedelmi megállapodásokon alapuló 
gazdaságfejlesztési intervenciós programokat, majd ezt követően nyújtsanak 
gazdasági támogatást, és biztosítsák a szakmai képzést. 

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

2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner  
 
2.1.	alterület:	Kereskedelem	és	kapcsolatok	etikai	összefüggésben	
 
 
Javasoljuk, hogy az EU olyan szabályozást vezessen be, amely kötelezi a vállalatokat, 
hogy időszakonként teljes körű (auditálási) jelentés benyújtásával ellenőrizzék 
ellátási láncukat, és olyan feltételeket határozzon meg, amelyek az etikai 
kritériumoknak megfelelően jutalmazzák és korlátozzák az importot. A vállalatnak 
mérettől függően belső és/vagy külső ellenőrzési jelentést kell benyújtania.  
 
Ezt azért javasoljuk, hogy az EU-val folytatott kereskedelemben kiterjesszük az etikai 
szempontokat azáltal, hogy az országokban nyomon követjük a vállalatok 
tevékenységét az ellátási láncban, ösztönözve a vállalatokat arra, hogy az etikai 
kritériumoknak megfelelően viselkedjenek, például a veszélyes termékek használata, 
a munkajogok és foglalkoztatási feltételek, a gyermekmunka esetleges alkalmazása és 
a környezetvédelem tekintetében. Ez az ajánlás nem vonatkozik a közvetlenül a 
fogyasztó által vásárolt online termékekre. 
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3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban 
 
3.1.	alterület:	Biztonság	és	védelem	
 
 
Javasoljuk, hogy a jelenlegi európai biztonsági struktúrát egy hatékonyabb, 
eredményesebb és alkalmasabb szupranacionális struktúraként fogalmazzák újra. 
Ez végső soron az „Európai Unió közös fegyveres erőinek” létrehozásához fog 
vezetni. Ez a fejlődés a nemzeti fegyveres erők fokozatos integrációját és későbbi 
átalakítását vonja maga után. A katonai kapacitások és képességek Unió-szerte 
történő egységesítése arra is hivatott, hogy elősegítse a tartós európai integrációt 
is. Az Európai Unió közös fegyveres erőinek létrehozásához új együttműködési 
megállapodásra lenne szükség a NATO-val és a NATO nem európai tagállamaival is. 
 
Ettől az ajánlástól azt várjuk, hogy az Európai Unión belüli katonai struktúrák 
költséghatékonyabbak legyenek, és szükség esetén képesek legyenek reagálni és 
cselekedni. Ezen integrált megközelítésből adódóan az Európai Uniónak jobb 
helyzetbe kell kerülnie ahhoz, hogy kritikus helyzetekben határozottan és 
összehangoltan lépjen fel. 
 
 
4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből  
 
4.1.	alterület:	A	migráció	kiváltó	okainak	megszüntetése	
 
 
Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy cselekvési protokollt az éghajlati válság 
miatt kialakuló közelgő menekültválsággal kapcsolatban. E protokoll részeként az 
EU-nak ki kell terjesztenie a menekültek és menedékkérők fogalmát, hogy az átfogó 
legyen, és magában foglalja az éghajlatváltozás által sújtott embereket is. Mivel sok 
migránsnak nem lesz lehetősége visszatérni a lakhatatlanná váló származási 
országába, a protokoll egy másik részének biztosítania kell, hogy az intézmények új 
hasznosítási módokat találjanak az éghajlatváltozás által sújtott területekre, hogy 
támogassák az ezeket a területeket elhagyó migránsokat. Az elöntött övezeteket 
például szélerőműparkok létrehozására lehetne felhasználni. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert mindannyian felelősek vagyunk a klímaválságért. Ezért 
felelősséggel tartozunk azok iránt, akiket ez a leginkább érint. Bár sem 
előrejelzésekkel, sem konkrét adatokkal nem rendelkezünk a jövőbeli 
klímamenekültekről, az éghajlatváltozás olyan dolog, amely minden bizonnyal 
emberek millióinak életét fogja befolyásolni. 
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4.2.	alterület:	Emberi	tényezők	
 
 
A jogszerű, humanitárius útvonalak azonnali javítását és finanszírozását és a 
közlekedési eszközök jól szervezett biztosítását javasoljuk a váltságövezetekből 
menekülők számára. A biztonsági európai utak (SER) különleges rendszerét egy 
kifejezetten erre a célra létrehozott különleges testületnek kellene kialakítania és 
szabályoznia. Ez a jogalkotási eljárás útján létrehozott ügynökség az eljárási 
szabályzatában rögzített sajátos hatáskörökkel rendelkezne.  
 
Az emberkereskedelem és az embercsempészet komoly probléma, amellyel 
foglalkozni kell. Ajánlásunk minden bizonnyal mérsékelné ezeket az aggodalmakat.  
 
 
4.3.	alterület:	Integráció	
 
 
Javasoljuk egy olyan európai irányelv bevezetését, amely biztosítja, hogy minden 
tagállam minden egyes lakónegyedében nem lehet 30%-nál több harmadik 
országból származó lakos. Ezt a célt 2030-ra kell elérni, az európai tagállamoknak 
pedig támogatást kell kapniuk ennek megvalósításához. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert az egyenletesebb földrajzi eloszlás javítja a migránsok 
elfogadottságát a helyi lakosság körében, és ezáltal jobb integrációhoz vezet. A 
százalékos arányt egy új dániai politikai megállapodás mintájára határoztuk meg.  
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II. – A nemzeti polgári vitacsoportok ajánlásai 
 
 

 

 

Itt találhatók a Sophie Wilmès miniszterelnök-helyettes, Európa-ügyi és külügyminiszter felügyelete 
alatt szervezett polgári vitacsoportban részt vevő 50 polgár által megfogalmazott ajánlások, 
melyekkel a belga szövetségi kormány hozzá kíván járulni az Európa jövőjéről szóló konferenciához. 
A vitacsoport témája a következő volt: „Hogyan lehetne szorosabban bevonni a polgárokat az 
európai demokráciába?”. Bár a vitacsoport teljes mértékben tudatában volt annak, hogy a 
konferencia nem csupán az uniós ügyekre terjed ki, hanem annál szélesebb körre, a vitacsoport 
témája világossá teszi, hogy miért történt annyi kifejezett hivatkozás az EU-ra és annak 
intézményeire. Adott esetben általánosságban Európára történt hivatkozás. 

 

Annak érdekében, hogy e jelentés a polgárok összes hozzájárulását tükrözze, minden ajánlás 
megtalálható benne, beleértve azokat is, amelyek nem kaptak egyszerű többséget az összes 
ajánlásról tartott utolsó szavazás során. Ezek egyértelműen felismerhetők a pirossal és félkövérrel 
szedett százalékértékeikről. Továbbá egyes ajánlások ellentmondanak egymásnak, és a polgárok 
még a záró megbeszélések során sem tudtak megegyezésre jutni róluk. Ezek az ajánlások onnan 
ismerhetők fel, hogy dőlt betűvel szedve jelennek meg. Egy ajánlás esetében pedig olyan mértékű 
volt a megosztottság, hogy a szavazás döntetlen eredménnyel zárult; ezt narancssárga és félkövér 
kiemelés jelzi. A polgárok egyetértettek abban, hogy ezen ajánlásokkal kapcsolatban megoszlottak 
a vélemények. Ezért azt javasolják, hogy az Európa jövőjéről szóló konferencia szervei és az uniós 
intézmények legyenek körültekintők ezen ajánlások végrehajtása során, mivel a szavazás alapján 
ezeket bizonyos fokú megosztottság övezi. 
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1. Kommunikáció 

Problématerületek Ajánlások Támogatók aránya 
(%)  

1. Az EU-ról 
folytatott 
kommunikáció 
nem kielégítő. 

1.1. Azt javasoljuk, hogy az általános iskola 
harmadik osztályától kezdve tegyenek az 
iskolai tanterv részévé az Európai Unióról 
szóló tanórákat. A cél valamennyi polgár 
elérése és az Európai Unióval kapcsolatos 
ismeretek bővítése. 

88,4%  

1.2. Az Európai Uniónak – és kiváltképp a 
Bizottságnak – oktatóanyagot kellene 
biztosítania Európa működéséről a 
tagállamok oktatási minisztériumai 
számára. Az említett képzési anyagnak – 
azon túlmenően, hogy ismerteti az 
intézmények működését, összetételét és 
jogköreit – az európai integráció 
történetének rövid áttekintését is magában 
kellene foglalnia. Különös figyelmet kell 
fordítani a világos, érthető és befogadható 
megfogalmazásra, valamint az olyan 
oktatási eszközök használatára, mint a 
dokumentumfilmek, a klipek és az iskolai 
televíziós műsorok (mind a 24 nyelven). 

95,0%  

2. Az európai 
projekt továbbra is 
idegen a polgárok 
számára. 

2.1. Azt javasoljuk, hogy az európai 
intézmények gondoskodjanak arról, hogy 
kommunikációjuk révén jobban 
elmagyarázzák, mi tartozik az EU 
hatáskörébe és azt is, hogy mi nem. 

97,6%  
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2.2. Az Európai Uniónak az európaiak 
mindennapi életéből származó, ismerős 
példákat kellene beépítenie a 
kommunikációjába. E magyarázatokat az 
európai intézmények és a tagállami 
köztelevíziós csatornák közötti 
megállapodások révén meg kell ismertetni 
a tagállamokban, hogy széles körű 
közönséget lehessen elérni. 

80,5%  

2.3. Ezenkívül valamennyi tagállam 
állampolgárait – például videoklipeken 
keresztül – rendszeresen tájékoztatni kell az 
Európai Uniónak a többi tagállamban 
játszott szerepéről. Európa előnyeit és 
hátrányait ezáltal távlatibb módon lehetne 
megjeleníteni az Európa jövőjéről szóló 
vitákban. 

85,7%  

2.4. Az európai identitás megerősítése 
érdekében javasoljuk, hogy tegyenek 
elérhetővé és rendszeresen közöljenek 
információkat arról, hogy milyen lenne az 
európaiak élete az EU és annak konkrét 
eredményei nélkül. 

92,7%  

2.5. Javasoljuk továbbá, hogy az Európa-
napot (május 9.) nyilvánítsák európai 
munkaszüneti nappá minden uniós polgár 
számára. 

81,4%  

2.6. Azt ajánljuk, hogy az európai 
intézmények fordítsanak még több 
figyelmet az európai szinten tárgyalt 
kiemelt témákra vonatkozó információk 
egyszerűsítésére, érthetőségére és 
hozzáférhetőségére. 

97,6%  

2.7. Azt ajánljuk, hogy az Európai Unió 
hozzon létre egy eredménytáblát, mely 
bemutatná az EU által országonként és 
kiemelt témánként rendelkezésre bocsátott 
forrásokat. Mindezen információkat 
elérhetővé kell tenni az EU honlapjain. 

93,0%  
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2.8. Azt ajánljuk, hogy az EU világosan és 
egyértelműen mutassa be a folyamatban lévő 
jogalkotási munkát. Mindezen információkat 
elérhetővé kell tenni az EU honlapjain. 

90,7%  

2.9. Szeretnénk, hogy az európai intézmények 
könnyebben elérhetővé váljanak az európai 
polgárok számára, akiknek az Európai Parlament 
ülésszakainak ideje alatt zajló vitákban való 
részvételét elő kell segíteni. 

79,0%  

2.10. Azt ajánljuk, hogy az Erasmus programban való 
részvétel lehetőségét az iskolai tanulmányaitól 
(szakképzés, műszaki képzés, munkával kombinált 
képzés) függetlenül minden diákra terjesszék ki. 
Mindenki számára lehetővé kell tenni, hogy részt 
vehessen európai csereprogramokban. 

79,5%  

2.11. Azt ajánljuk, hogy az aktív népesség – a 
tevékenység ágazatától függetlenül, beleértve a 
helyi vállalkozásokat is – részesülhessen az európai 
csereprogramok előnyeiből. Mindenki számára 
lehetővé kell tenni, hogy részt vehessen európai 
csereprogramokban. 

83,7%  

2.12. Azt ajánljuk, hogy hozzanak létre az európai 
polgársággal kapcsolatos képzéseket minden 
európai uniós polgár számára. 

83,7%  

3. Az európai 
jogszabályokat 
nem egyformán 
alkalmazzák a 
tagállamokban. 

3.1. Azt ajánljuk, hogy az Európai Unió gyakrabban 
fogadjon el olyan jogszabályokat, amelyek 
közvetlenül alkalmazandók a tagállamokban. Ezáltal 
csökkennének az európai jogszabályok 
végrehajtásában mutatkozó – az európai projektet 
aláásó – tagállami különbségek. Az EU ily módon 
jobban meg tudná őrizni és elő tudná mozdítani az 
olyan vívmányok integritását, mint a belső piac, az 
euró és a schengeni térség. 

81,4%  
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4. Az európai 
demokráciát 
veszélyek 
fenyegetik. 

4.1. Azt ajánljuk, hogy az EU az európai 
demokráciáról folytatott kommunikációjában 
folyamatosan és egyértelműen emlékeztessen arra, 
hogy mit jelent Európa az európaiak számára. 

78,0%  

4.2. Az európai uniós Szerződésekben foglalt 
értékek és elvek – melyeket a tagállamok a 
csatlakozáskor elfogadtak – visszavonhatatlanok. 
Védelmüket továbbra is biztosítani kell. 

81,0%  

4.3. A Szerződésekben foglalt értékek és elvek 
védelméről az Európai Bíróság gondoskodik, és azt a 
tagállamok nem vonhatják kétségbe. 

81,0%  

5. Az EU-ra 
vonatkozó 
információk 
kevésbé jól 
hozzáférhetők és 
kevésbé jól 
érthetők. 

5.1. Azt ajánljuk, hogy erősítsék meg az európai 
kérdésekkel kapcsolatos tényellenőrzést. Ezen – az 
intézmények által terjesztett és ellenőrzött – 
információknak minden egyes tagállamban könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük az európai 
nyilvánosság és a tagállami médiák számára. 

83,3%  

6. A tagállami 
médiák gyakran 
negatív képet 
közvetítenek az 
EUról. 

6.1. Az EU-nak azáltal is jobban jelen kell lennie az 
európaiak mindennapi életében, hogy proaktívabb 
módon kommunikál. (Például olyan rendezvények – 
különösen kulturális rendezvények – támogatása 
révén, amelyek összehozzák a polgárokat, és 
büszkévé teszik őket arra, hogy európai uniós 
polgárok. Tudósítások és előzetesek készítése azt is 
lehetővé tenné, hogy az európai polgárok 
kontextusba ágyazott információkhoz jussanak az 
EU-ról.) 

85,7%  

7. A polgárok nem 
ismerik az Európai 
Parlamentben őket 
képviselő 
személyeket. 

7.1. Azt ajánljuk az európai parlamenti 
képviselőknek, hogy jobban ismertessék meg 
magukat a saját országukban, különös tekintettel a 
választási időszakokon kívüli időszakokra. Az európai 
parlamenti képviselőknek jobban elérhetőkké kell 
válniuk. Az Európai Parlamentben tartott szavazások 
során leadott szavazataik indokolását könnyebben 
hozzáférhetővé kell tenni az európai polgárok 
számára az Európai Parlament honlapján. 

92,7%  
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7.2. Azt ajánljuk, hogy a tagállami politikai pártok 
gondoskodjanak arról, hogy fiatalabb jelöltek is 
felkerüljenek az európai parlamenti választási 
listáikra. Az EP-képviselői mandátum nem szabad, 
hogy a tagállami politikában végzett jó és hűséges 
szolgálat jutalmának tűnjön. 

74,4%  

8. Az EU 
kommunikációja 
túlságosan 
uniformizált, és 
nem veszi 
figyelembe a 
népesség 
sokféleségét. 

8.1. Annak érdekében, hogy az EU kellően széles 
körű és sokféle közönséget tudjon megszólítani, azt 
ajánljuk neki, hogy – már a kidolgozás szakaszától 
kezdve inkluzív kommunikáció révén – vegye 
figyelembe a célcsoport iskolázottsági szintjét és a 
célcsoport tagjainak esetleges fogyatékosságait. 
Ezenkívül azt is ajánljuk, hogy az embereket és a 
szervezeteket (az utcai oktatókat, a városrészi 
felelősöket, a szociális munkásokat, a civil 
társadalmat) vonják be e kommunikáció 
lefolytatásába. 

73,2%  

8.2. Az aktív népesség elérése érdekében ajánljuk, 
hogy fektessenek be többet a meglévő 
kommunikációs csatornák használatába, hogy 
rendszeresen megfelelő tájékoztatást nyújtsanak az 
EU-ról, például magyarázó műsorok révén. Ezenkívül 
azt ajánljuk, hogy támaszkodjanak az EU projektjét 
népszerűsítő nagykövetekre (magánszemélyekre és 
szervezetekre egyaránt). 

83,7%  
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8.3. A fiatalok és a diákok elérése érdekében azt 
ajánljuk, hogy a meglévő csatornákon – például az 
oktatáson és a releváns ifjúsági mozgalmakon – felül 
nagyköveteket is vegyenek igénybe, különösen 
olyan influenszerek megcélzása érdekében, akik a 
közösségi médián keresztül elérhetik a fiatalokat. 
Továbbá szeretnénk ajánlani egy összeurópai 
verseny megrendezését egy olyan rajzfilmfigura 
megalkotásának céljával, amely vonzó a fiatalok 
számára, és európai üzeneteket közvetít számukra. 

69,8%  

8.4. Ami az időseket illeti, ajánljuk az aktív népesség 
esetében alkalmazni javasolt csatornák használatát. 
Ajánljuk továbbá, hogy találjanak megfelelő 
egyensúlyt a digitális és a nem digitális 
kommunikáció eszközei (nyomtatott sajtó, rádió, 
személyes jelenlétet igénylő rendezvények) között, 
hogy minden ember igényeit ki lehessen elégíteni – 
beleértve azokéit is, akik digitális környezetben 
kevésbé mozognak otthonosan, illetve 
társadalmilag kevésbé mobilisak. 

85,7%  

8.5. Ajánljuk, hogy a számos tagállamban már létező 
beilleszkedési tanfolyamok révén az EU kötelezze el 
magát az „új európaiak” (olyan emberek, akik 
valamely jogszerű bevándorlási eljárás útján 
tartózkodnak az EU-ban) befogadása mellett, 
továbbá ismertesse meg velük a további, 
hagyományos csatornákat, melyeken keresztül az 
EU kommunikál. Végezetül azt is ajánljuk, hogy a 
helyi egyesületek kapjanak szerepet ebben. 

76,7%  

8.6. Ajánljuk továbbá, hogy – inkluzív kommunikáció 
révén – ismertessék meg az utca emberével az EU-t. 
Használhatnának például (digitális) hirdetőtáblákat, 
valamint hagyományos és új kommunikációs 
eszközöket, például QR-kódokat. 

62,8%  
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8.7. Továbbá szeretnénk ajánlani az EU láthatóbbá 
tételét (rövidfilmek és infografikák révén), egy 
európai sportmozgalom létrehozását a kapcsolat / 
az összetartozás érzésének megteremtésére, 
valamint az európai himnusz ismertebbé tételét. 

68,2%  

 
2. Dezinformáció 
 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%)  

1. A médiában 
mindinkább jelen van 
a dezinformáció 
kockázata. 

1.1. Ajánljuk a média finanszírozási modelljének felülvizsgálatát, 
beleértve a bevételi források kötelező közzétételét, egyértelmű és 
hozzáférhető módon. A média finanszírozási modellje az 
információk szenzációhajhász módon történő bemutatására 
ösztönzi azt, kiragadva az információkat a kontextusukból, és 
dezinformációvá alakítva át őket. 

73,8%  

1.2. Azt ajánljuk, hogy a médiaorgánumokat kötelezzék a forrásaik 
megjelölésére, valamint arra, hogy helyezzenek el linkeket azok 
ellenőrzéséhez. Ellenkező esetben az információkat 
ellenőrizetlenként kellene megjelölni. 

90,2%  

1.3. Azt ajánljuk, hogy a dezinformáció elleni küzdelemért felelős 
európai szabályozó hatóság (lásd a 2. pontot) legyen felelős a 
tényellenőrző szervezetek akkreditálásáért is. 

85,4%  

1.4. Ajánljuk egy független hatóság létrehozását minden egyes 
tagállamban a média pártatlanságának figyelésére. Ezt a hatóságot 
az Európai Uniónak kellene finanszíroznia és ellenőriznie. 

75,6%  

1.5. Ajánljuk az EU hivatalos honlapjainak URL-jeire vonatkozó 
információk terjesztését annak érdekében, hogy meg lehessen 
nyugtatni a polgárokat az információk eredetével kapcsolatosan. 

90,2%  
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2. Számos polgárnak 
kétségei vannak a 
média pártatlanságát 
illetően. 

2.1. Ajánljuk egy, a dezinformáció elleni küzdelemért felelős európai 
szabályozó hatóság létrehozását. E szabályozó hatóság feladata 
lenne, hogy meghatározza a „pártatlansági jelölés” kritériumait, 
valamint szükség esetén szankció-, illetve ösztönzőrendszert 
alakítson ki a pártatlanságra vonatkozó normáknak való 
megfeleléshez kapcsolódóan. Másik megoldásként fontolóra 
lehetne venni egy etikai charta betartásának előírását. A jelölést a 
független tagállami hatóság ítélné oda, figyelembe véve az adott 
média által a dezinformáció elleni küzdelem érdekében alkalmazott 
intézkedéseket. 

87,5%  

2.2. Ajánljuk egy európai „forródrót” létrehozását, mely lehetővé 
tenné a polgárok számára, hogy az európai politikai és gazdasági 
hatásköröket érintő bármely dezinformációt bejelentsenek. 

82,1%  

3. A polgárok 
nincsenek tisztában 
azzal, hogy milyen 
dezinformációs 
kockázatoknak 
vannak kitéve.  

3.1. Azt ajánljuk, hogy a platformoknak egyértelmű és érthető 
információkat kelljen közzétenniük azzal kapcsolatban, hogy a 
felhasználóik milyen dezinformációs kockázatoknak vannak kitéve. 
Ezeket az információkat a fiók létrehozásakor automatikusan 
közölni kellene. 

85,7%  

3.2. Ajánljuk olyan kötelező médiatudatossági képzés bevezetését, 
amelynek korai életkorban kell kezdődnie, és amelyet az oktatási 
rendszer különböző szintjeihez kell igazítani. 

74,4%  

3.3. Azt ajánljuk, hogy az Európai Unió rendszeresen indítson 
kampányokat a dezinformációval kapcsolatosan. Ezek a kampányok 
egy logó vagy kabala révén lennének azonosíthatók. Az EU 
kötelezhetné a közösségi hálózatokat arra, hogy hirdetések 
megjelenítésével közvetítsék az ilyen kampányokat. 

87,5%  

4. A dezinformáció 
elleni küzdelmet 
szolgáló eszközök 
nem elégségesek. 

4.1. Azt ajánljuk, hogy tegyenek közzé világos és könnyen érthető 
információkat azokról az algoritmusokról, amelyek a 
közösségimédia-platformok felhasználói részére megjelenített 
üzeneteket rendszerezik. 

83,3%  

4.2. Ajánljuk, hogy a felhasználók egyszerű módon letilthassák a 
magatartásbeli mintákat erősítő algoritmusokat. Továbbá fontolóra 
lehet venni annak kötelezettségként való előírását is, hogy a 
felhasználók számára olyan egyéb forrásokat is elérhetővé kelljen 
tenni, amelyek ugyanazon téma kapcsán eltérő nézeteket mutatnak 
be. 

80,0%  

4.3. Ajánljuk, hogy az Európai Unió támogassa egy olyan 
közösségimédia-platform létrehozását, amely megfelel a 
pártatlanságra vonatkozó saját normáinak, és kezeli a 
dezinformációt. Másik megoldásként új funkciókkal lehetne 
kibővíteni az Európa jövőjéről szóló konferencia támogatására 
létrehozott többnyelvű digitális platformot. 

56,4%  
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3. Polgári vitacsoportok 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%)  

1. Nehézséget jelent a 
polgári vitacsoportok 
reprezentativitásának 
biztosítása. Végül is csak a 
lakosság egy kis része vesz 
részt bennük. 

1.1. Azt ajánljuk, hogy a lehetséges legjobb reprezentativitás 
biztosítása érdekében kövessék a deliberatív demokráciával 
kapcsolatban meglévő legújabb tudományos munkák 
javaslatait a mintavétel, valamint a kiválasztási módszer 
kidolgozása és tudományos validálása tekintetében. 

89,7%  

1.2. Azt ajánljuk, hogy a vélemények és profilok 
sokféleségének biztosítása érdekében az asztal körül legyen 
elegendő ember, beleértve – de nem kizárólagosan – a téma 
által közvetlenül érintett személyeket is. 

90,2%  

1.3. Ajánljuk, hogy a hagyományosabb kritériumok (mint 
például a nem, az életkor, a lakóhely, illetve az iskolázottsági 
szint) mellé a kormányzati mintavételi kritériumok közé 
vegyék fel a szülői mivoltot (azaz, hogy van-e gyermeke az 
adott személynek). 

33,3%  

1.4. Azt ajánljuk, hogy földrajzi területenként állapítsanak 
meg kvótákat, azaz írják elő, hogy egy európai polgári 
vitacsoportnak európai földrajzi területenként X személyből 
(meghatározandó) kell állnia annak érdekében, hogy ezt a 
vitacsoportot valóban európainak lehessen minősíteni, és 
hogy legitim módon folytathasson tanácskozásokat. 

73,2%  

1.5. Azt ajánljuk, hogy használják a népesség-
nyilvántartásokat (vagy országtól függően azok megfelelőit) 
a sorsolások fő adatbázisaként, hogy mindenki számára 
egyenlő esélyt biztosítsanak a kiválasztásra, és hogy 
érdeklődést keltsenek egy adott téma iránt a lakosság 
körében. 

70,0%  

1.6. Azt ajánljuk, hogy a résztvevők a befektetett idejük és 
energiájuk értékének elismeréseként részesüljenek 
díjazásban, továbbá azért, hogy olyan személyeket is be 
lehessen vonni, akik kompenzáció hiányában nem vennének 
részt. 

87,5%  
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1.7. Azt ajánljuk, hogy a résztvevők szakértői előadások 
révén kapjanak előzetes tájékoztatást – viszonylag minimális 
módon, a túl sok információ, illetve a túl bonyolult 
információk mellőzésével – annak biztosítása érdekében, 
hogy még az előismeretekkel nem rendelkezők is 
magabiztosan részt vehessenek a vitákban. 

82,9%  

1.7.2. Ajánljuk, hogy a polgári vitacsoport témáját előre 
közöljék azért, hogy az emberek tudják, milyen témát fognak 
megvitatni. 

78,6%  

1.8. Azt ajánljuk, hogy a polgárok számára ne tegyék 
kötelezővé a részvételt. 97,6%  

2. Nehézséget jelent az 
európai szintű 
vitacsoportok 
megszervezése.  

2.1. Ajánljuk, hogy az európai polgári vitacsoportok üléseit 
hibrid (személyes jelenlétet igénylő / virtuális) formában 
tartsák meg. Ez lehetővé tenné azon személyek részvételét, 
akik nem tudnak a helyszínre utazni. 

70,0%  

2.2. A könnyebb hozzáférés és szervezés érdekében azt 
ajánljuk, hogy az EU tagállami szintre delegálja az európai 
kérdésekkel foglalkozó polgári vitacsoportok 
megszervezését. 

69,0%  

2.3. Azt ajánljuk, hogy minden egyes európai szinten 
megrendezett vitacsoport esetében egyetlen témát 
válasszanak. Ily módon az összes résztvevő ugyanazt a témát 
vitathatja meg, függetlenül attól, hogy Európa mely részéről 
érkezik. 

80,5%  

3. Meg kell akadályozni, 
hogy a polgári 
vitacsoportot a 
megjelöltektől eltérő 
célokra használják fel. 

3.1. Azt ajánljuk, hogy bármely polgár benyújthasson 
megvitatandó témát, ezt a jogot tehát nem lehet 
politikusoknak vagy lobbistáknak fenntartani. 

82,1%  

3.2. Azt ajánljuk, hogy a kezdeményezési jog az Európai 
Parlamentet illesse meg, hogy meghatározhassa a 
megvitatandó témát, majd elfogadhassa a tanácskozások 
során megfogalmazott ajánlások nyomon követéséhez 
szükséges szövegeket. 

63,4%  



 

 
202 

4. Nehézséget jelent annak 
meghatározása, hogy 
miként lehetne a lehető 
legjobban megszervezni a 
folyamatot, hogy az a 
lehető legjobban biztosítsa 
a polgárok képviseletét. 

4.1.1. Ajánljuk egy vagy több állandó európai polgári 
vitacsoport létrehozását, amely/amelyek meghatározott 
feladatokat látna/látnának el a Parlament mellett. A 
vitacsoport(ok) megújítására rendszeresen sor kerülne. Ily 
módon lehetségessé válna a polgárok hosszabb időn át 
történő összehozása, valamint elegendő idő lenne az ilyen 
viták lefolytatására. Az idő lehetővé teszi az árnyalt vitákat 
és a konszenzusépítést. Az említett állandó vitacsoport 
mellett működő ad hoc polgári vitacsoportok az állandó 
vitacsoport által választott témákat vitatnák meg. Javasoljuk 
Belgium német ajkú közössége modelljének követését. 

54,8%  

4.1.2. Ajánljuk egy vagy több nem állandó európai polgári 
vitacsoport létrehozását, amely/amelyek csak abból a célból 
ülne/ülnének össze meghatározott időre, hogy egy adott 
témát vitasson/vitassanak meg. 

58,5%  

4.2. Azt ajánljuk, hogy sürgős ügyekkel kapcsolatban ne 
szervezzenek európai polgári vitacsoportokat, mivel a viták 
minőségének biztosításához elegendő időre van szükség. 

63,4%  

5. Túlságosan gyakran 
fordul elő az, hogy a 
részvételi demokráciával 
kapcsolatos 
kezdeményezésekben, 
például polgári 
vitacsoportokban részt 
vevő polgárok nem kapnak 
visszajelzést azzal 
kapcsolatban, hogy a 
munkájuk nyomán milyen 
lépések történtek akár 
rövid, akár hosszú távon. 

5.1. Azt ajánljuk, hogy adjanak visszajelzést a polgároknak 
arról, hogy az európai polgári vitacsoportok nyomán 
született ajánlásokkal kapcsolatban milyen lépések történtek 
(vagy nem történtek). Ha az ajánlások nyomán nem 
történnek lépések, az érintett európai intézményeknek 
indokolniuk kellene a döntésüket (például hatáskör hiánya). 
Ebből a célból azt ajánljuk, hogy rendszeresen készítsenek 
írásbeli összefoglalókat a vitacsoportot követő folyamat 
egésze során. 

97,5%  

 

6.1. Azt ajánljuk, hogy fiatal (10–16 éves) korú gyermekek 
részvételével is szervezzenek polgári vitacsoportokat, hogy 
felhívják a figyelmüket a részvételre és a vitára. Ezeket meg 
lehet szervezni az iskolákban. 

59,5%  
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4. Népszavazások 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%)  

 0.1. Azt ajánljuk, hogy legyen lehetőség európai kérdésekről 
európai szintű népszavazást szervezni. 73,3%  

1. A népszavazási kultúra 
tagállamonként 
jelentősen eltér. 

1.1. Azt ajánljuk, hogy adjanak megbízást annak kutatására, 
hogy miként teremthető meg Európában egy közös 
népszavazási kultúra. 

70,7%  

1.2. Azt ajánljuk, hogy független testület vizsgálja meg, hogy 
egy adott kérdésben indokolt-e európai népszavazást tartani.  77,5%  

2. A népszavazáson feltett 
kérdés megfogalmazása 
negatív hatással járhat, 
csakúgy, mint az, ha csak 
„igen” és „nem” válasz 
adható, ami gyakran 
polarizálja a vitákat és a 
társadalmakat. A 
témaválasztás szintén 
kényes kérdés. 

2.1. Tudományos bizottság létrehozását ajánljuk, amelynek 
feladata lenne annak meghatározása, hogy miként lehetne a 
lehető legobjektívebb módon megfogalmazni az európai 
népszavazásra szánt kérdéseket. 

87,2%  

2.2. Azt ajánljuk, hogy az egyszerű „igen”/„nem” alternatíván 
túllépve több válaszlehetőséget kínáló, árnyaltabb 
megközelítést biztosító feleletválasztós kérdéseket tegyenek 
fel, akár további feltételeket kapcsolva az „igen” és a „nem” 
válaszhoz (tehát: „igen, amennyiben…”, „nem, 
amennyiben…”). 

65,0%  

2.3. Azt ajánljuk, hogy a kitöltetlen szavazólapokat ne vegyék 
figyelembe a többség kiszámításakor, legyen szó akár 
egyszerű, akár abszolút többségről. Mindazonáltal meg kell 
lennie az elegendő, azaz a szavazás érvényességéhez 
szükséges szavazatszámnak. 

75,0%  

2.4.1. Azt ajánljuk, hogy európai népszavazáson az Európai 
Unió hatáskörébe tartozó bármely témában lehessen kérdést 
feltenni. 

87,5%  

2.4.2. Azt ajánljuk, hogy zárják ki azokat a témákat, amelyek 
konfliktusforrást jelenthetnek a tagállamok között. 39,0%  

2.5. Azt ajánljuk, hogy – közérthető formában – szakmai, 
illetve bonyolult kérdéseket is fel lehessen tenni, mivel az 
emberek képesek elegendő információ befogadására. 

77,5%  
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3. A népszavazás nem 
demokratikus eszköz 
akkor, ha csak a politikai 
szereplők dönthetnek 
azok megrendezéséről. 

3.1. Azt ajánljuk, hogy az Európai Parlamentnek legyen 
kezdeményezési joga európai népszavazásokat szervezni, ezt 
követően pedig kapjon felhatalmazást az eredmények 
végrehajtására (az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak 
követnie kellene a Parlamentet anélkül, hogy blokkolhatnák 
annak javaslatait). 

67,5%  

3.2. Azt ajánljuk, hogy maguk a polgárok is 
kezdeményezhessék népszavazás megrendezését (például az 
európai polgári kezdeményezésre vonatkozóhoz hasonló 
szabályok szerint). 

77,5%  

3.3. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazások gyakorlati 
megszervezéséért egy pártatlan testület feleljen. 75,0%  

4. Egyértelműen meg kell 
határozni, hogy a 
népszavazás mikor 
kötelező, illetve nem 
kötelező erejű. 

4.1.1. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazás eredménye 
csak akkor lehessen kötelező erejű, ha a részvételi arány 
tekintetében teljesülnek bizonyos feltételek. 

92,7%  

4.1.2. Azt ajánljuk, hogy a népszavazás eredménye csak 
bizonyos többség (51/49, 70/30) elérése esetén lehessen 
kötelező erejű. Ezeket a feltételeket minden népszavazás előtt 
meg kell határozni. 

72,5%  

4.2. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazás eredménye 
kötelező erejű legyen, ha annak megszervezését a polgárok 
kezdeményezték (akiknek sikerült erre a célra adott 
mennyiségű aláírást összegyűjteniük), ezzel szemben ne 
legyen kötelező erejű, ha a népszavazást politikai intézmény 
kezdeményezte. 

47,5%  

4.3. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazás eredménye csak 
bizonyos kérdésekben legyen kötelező erejű, azok esetében 
azonban ne, amelyeknél a szavazás igen komoly 
következményekkel járhat. 

40,0%  

5. A lakosság gyakran 
nem kap kellő 
tájékoztatást azt 
megelőzően, hogy 
felkérnék a 
népszavazáson való 
voksolásra. Ugyanakkor 
azt elkerülendő, hogy a 
szavazást (akár belföldön, 
akár külföldről) negatívan 
befolyásolhassák, fontos 
ellenőrizni a nyújtott 
információkat. 

5.1. Azt ajánljuk, hogy a svájci gyakorlatnak megfelelően 
brosúrák útján, illetve tájékoztató rendezvények keretében az 
európai népszavazások előtt a lakosságot egyértelműen 
tájékoztassák arról, hogy a szavazás eredménye milyen 
hatással lehet a mindennapi életére. 

97,5%  

5.2. Azt ajánljuk, hogy minden európai népszavazás esetében 
jöjjön létre egy tudományos bizottság, amely szavatolja a 
tájékoztatás objektivitását. 

87,2%  
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6. Noha a népszavazás (a 
polgári vitacsoportokkal 
ellentétben) közvetlen 
részvételre kéri fel a teljes 
lakosságot, mindig 
vannak olyan emberek, 
akik nem szavaznak. 

6.1.1. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazáson legyen 
kötelező a szavazás. 43,6%  

6.1.2. Azt ajánljuk, hogy az európai népszavazáson legyen 
önkéntes a szavazás. 52,5%  

6.2. A nem szavazók arányának csökkentése érdekében azt 
ajánljuk, hogy a papíralapú szavazás (vagy akár más szavazási 
módok, például a levélszavazás) mellett legyen lehetőség 
elektronikus szavazásra is. Az elektronikus szavazás különösen 
fontos azok számára, akik üdülni mennek, továbbá 
ösztönzőleg hat azokra, akik kevésbé érdeklődnek a szavazás 
iránt, mivel így nem köti őket az a kényszer, hogy el kell jutniuk 
a szavazás helyszínére. 

90,0%  

7. Túlságosan gyakran 
fordul elő az, hogy a 
részvételi demokráciával 
kapcsolatos 
kezdeményezésekben, 
például 
népszavazásokban részt 
vevő polgárok nem 
kapnak visszajelzést azzal 
kapcsolatban, hogy a 
munkájuk nyomán milyen 
lépések történtek akár 
rövid, akár hosszú távon. 

7.1. Azt ajánljuk, hogy adjanak visszajelzést a polgároknak 
arról, hogy az európai népszavazáson a polgárok által hozott 
döntés nyomán milyen lépések történtek (vagy nem 
történtek). 

92,5%  

 

5. Meglévő eszközök 

5.1. Választások 

Problématerületek Ajánlások Támogatók aránya 
(%) 

1. Az egyes tagállamokban 
más-más szabályok vannak 
érvényben. 

1.1. Javasoljuk, hogy az európai parlamenti 
választásokon legyen kötelező a részvétel, 
ugyanakkor a polgárok kapjanak megfelelő 
tájékoztatást ennek okairól. 

50,0% 

1.2. Azt ajánljuk, hogy az európai parlamenti 
választásokra vonatkozó szabályokat – köztük az 
alsó korhatárt is – valamennyi országban a lehető 
legegységesebben állapítsák meg. 

87,2% 
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2. Az európai parlamenti 
képviselők körében nem 
biztosított a kellő sokszínűség 
az olyan kritériumok 
tekintetében, mint az életkor, a 
származás vagy a nem. 

2.1.1. Javasoljuk, hogy minden korosztály és 
mindenféle háttérrel rendelkező személy 
képviseltesse magát az európai parlamenti 
képviselők között. 

82,1% 

2.1.2.	 Javasoljuk,	 hogy	 az	 európai	 parlamenti	
képviselők	tudatosan	válasszák	az	uniós	pályát,	
ne	 pedig	 csak	 azért,	 mert	 karrierjük	 végéhez	
közelednek.	

82,5%	

2.1.3. Javasoljuk a nemek kiegyensúlyozott 
megoszlásának biztosítására való törekvést, 
például azáltal, hogy a választási listákon 
váltogatják az eltérő nemű jelölteket. Az EU-nak 
meg kell határoznia ezeket a kritériumokat, és a 
kvótát tiszteletben tartva kell kialakítania a 
képviselők nemek szerinti összetételét. Ha egy 
jelölt nem veszi át képviselői mandátumát, a 
mandátumot a rangsorban következő, azonos 
nemű jelölt kapja. 

82,5% 

2.1.4. Azt ajánljuk, hogy az európai uniós listákon 
szereplő jelöltek megválasztásuk esetén éljenek 
mandátumukkal. 

89,2% 

3. Míg az Európai Parlament 
képviselőit mi választjuk, a 
Bizottság összetételébe nincs 
beleszólásunk. 

3.1. Szerződésmódosítást javaslunk, amelynek 
értelmében az Európai Parlament legnagyobb 
képviselőcsoportja jelölhetné ki az Európai 
Bizottság elnökét. 

48,6% 

3.2. Azt ajánljuk, hogy az Európai Bizottság 
összetétele néhány alapvető szabályt követve 
váljon átláthatóbbá annak érdekében, hogy 
tükrözze a polgárok véleményét, és a polgárok 
számára világos legyen, hogy miként történt az 
egyes tagok kiválasztása. 

88,9% 

4. Az uniós választások jelöltjeit 
kevesen ismerik, és ugyanez 
igaz a jelöltek programjára, 
valamint azon európai 
parlamenti 
képviselőcsoportokra, 
amelyekbe a leendő képviselők 
tartozni fognak. 

4.1. Javasoljuk, hogy az uniós jelöltek konkrétabb 
formában mutatkozzanak be, illetve ismertessék 
céljaikat és programjukat helyi szinten, valamint 
különböző kommunikációs csatornákon 
keresztül. 84,2% 
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5.2. Európai ombudsman 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%) 

1. A nem angol nyelvű honlap 
első két oldalán csak angol 
nyelvű információk találhatók. 
Ez akadályt jelent azon 
polgárok számára, akik nem 
rendelkeznek megfelelő angol 
nyelvtudással. 

1.1. Javasoljuk, hogy a főoldalon minden uniós 
nyelven szerepeljenek az információk, és ha nincs 
mód a fordításra, a honlap egyéb részein angolul 
jelenjenek meg a hírek. 89,2% 

2. Az ombudsman nem érintett 
a szankcióról és a panaszosnak 
megítélt esetleges kártérítésről 
szóló határozatokban. 

2.1. Javasoljuk, hogy az ombudsman vegyen részt a 
megoldás keresésének és végrehajtásának, valamint a 
szankció és a kártérítés megítélésének folyamatában, 
és legyen beleszólása annak alakulásába. 

71,1% 

3. Előfordul, hogy a honlapra 
való feliratkozást csak nagyon 
nagy késéssel igazolják vissza. 
Ez akár 24 órát is igénybe 
vehet, ami eltántoríthatja az 
érintett polgárt a további 
lépésektől. 

3.1. Javasoljuk azonnali visszaigazolási rendszer 
bevezetését. 

47,4% 

4. Panasz benyújtásakor a 
rendszer felteszi a kérdést, 
hogy minden lehetséges 
eljárást kimerítettek-e. A 
polgárok nem ismerik az összes 
eljárást, így nem tudnak 
válaszolni a kérdésre. 

4.1. Javasoljuk, hogy a kérdéshez tartozzon egy 
hivatkozás, amelyre kattintva az érintettek 
megtekinthetik a többi eljárást bemutató egyszerű 
ábrát vagy szöveges ismertetést. 89,5% 

5. Az ombudsman honlapja jól 
működik, de nincs megfelelő 
uniós „arculata”, ami 
bizonytalanságot kelt a 
polgárokban (vajon jó helyen 
járok, megbízható ez a 
honlap?). 

5.1. Javasoljuk, hogy gondolják újra a honlap grafikai 
megjelenését, és azt hozzák jobban összhangba az EU 
arculatával. Elsőként célszerű lenne áthelyezni az 
uniós zászlót az oldal tetejére. A polgárok számára 
első „kattintásra” egyértelműnek kell lennie, hogy az 
ombudsman oldalán járnak. 

78,4% 
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5.3. Nyilvános konzultáció 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%) 

1. A konzultáció honlapja 
megváltozott, így a polgárok először 
egy elavult webhelyre érkeznek. Az új 
honlap URL-címét csak kereséssel lehet 
megtalálni. 

1.1. Javasoljuk, hogy a régi honlapot szüntessék meg, 
és a hivatkozás közvetlenül az új honlapra mutasson. 

81,6% 

2. A konzultáció ütemtervét (angol 
nyelven) és a megfogalmazott 
javaslatokat (a „szerkesztő polgár” 
nyelvén) nem fordítják le a honlapot 
olvasó polgár nyelvére. 

2.1. Határozottan azt ajánljuk, hogy az ütemtervet 
fordítsák le az érintett polgár nyelvére, ugyanis ha 
csak angol nyelven érhető el, az ellehetetleníti az 
angolul nem beszélő polgárok részvételét. 

81,6% 

2.2. Javasoljuk, hogy minden egyes beadványon 
szerepeljen egy „Automatikus fordítás” fül vagy ikon, 
amely a Google Translate-hez vagy a DeepL-hez 
hasonló nyílt forráskódú fordítóprogramhoz 
kapcsolódik. 

65,8% 

3. Ahhoz, hogy a folyamat alakulásáról 
információkat kapjunk, fel kell 
iratkozni. 

3.1. Javasoljuk, hogy a folyamat alakulásával 
kapcsolatos információkat automatikusan minden 
válaszadónak küldjék el, felkínálva a leiratkozás 
lehetőségét. 

89,5% 

4. Nem tudjuk, hogy az egy irányba 
mutató vélemények száma 
befolyásolja-e a Bizottságot, vagy 
azokat egyetlen véleményként kezelik 
(akár súlyozva, akár anélkül). Ha a 
hasonló vélemények halmozottan 
számítanak, aggasztónak tartjuk a 
lobbisták/aktivisták/nagyvállalatok 
konzultációkon belüli súlyát és az EU 
által ennek nyomán hozott 
intézkedéseket, szemben a 
polgárok/nem kormányzati 
szervezetek nézőpontjával. 

4.1. Azt ajánljuk, hogy a honlapon nyújtsanak 
egyértelmű tájékoztatást erről a kérdésről. 81,6% 

4.2. Amennyiben az egy irányba mutató vélemények 
száma befolyásolja az eredményt, olyan rendszer 
bevezetését ajánljuk, amely kiszűri a lobbistákat, az 
aktivistákat, illetve a nagyvállalatokat, elkerülve 
ezáltal, hogy e szereplők véleménye indokolatlanul 
nagy súlyt kapjon. 

60,5% 

4.3. Olyan, mesterséges intelligencián alapuló 
szoftver létrehozását ajánljuk, amely kategorizálja a 
különböző véleményeket és számolja az ellentétes, 
illetve a támogató véleményeket. 

47,4% 
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4.4. Javasoljuk, hogy szerveződjenek találkozók a 
polgárok és az (aktivistákat tömörítő) szövetségek 
között: ezek fórumot teremtenének a polgárok 
számára ahhoz, hogy elmondják véleményüket, 
mégpedig olyan „Európa Házak” formájában, 
amelyek európai szinten segítenék a polgárok 
nézőpontjának közvetítését. Ezeknek különböző 
helyszíneken és helyi szinten is működniük kellene. 

62,2% 

5. A vélemények benyújtására szolgáló 
űrlap nem egyértelmű: nyitott 
kérdéseket és egy kérdőívet is 
tartalmaz. Mi az egyes dokumentumok 
szerepe, mit kell kitölteni? 

5.1. Ezeket az információkat a honlapon tisztázni kell. 

81,6% 

6. Ami az eszközöket illeti, túl sok 
különböző illetékességi szint van. 

6.1. Javasoljuk egy diszpécserközpont létrehozását, 
amely a megfelelő szintű hatósághoz irányítaná a 
kérelmeket. 

78,9% 

 

5.4. Európai polgári kezdeményezések 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%) 

1. Azokat a polgárokat, akiknek nincs 
internetük, nehezebb elérni. 

1.1. Javasoljuk, hogy a kormányzattól független helyi 
hatóságok vagy könyvtárak adott esetben vegyenek 
részt a kezdeményezések népszerűsítésében és az 
aláírásgyűjtésben, mind elektronikus úton, mind 
pedig papíralapon. Az EU-nak országonkénti leltárt 
kellene készítenie erről a hálózatról, és azt 
elérhetővé kellene tennie az európai polgári 
kezdeményezést indító polgárok számára. 

71,1% 

2. A részt vevő országok előírt száma 
túlságosan alacsony ahhoz, hogy kellő 
támogatást lehessen szerezni. 

2.1. Javasoljuk, hogy emeljék 13-ra azon országok 
számát, ahonnan aláírást kell gyűjteni, biztosítva 
ezzel a javaslatok nagyobb támogatottságát. Az 
aláírások előírt számát az egyes országok 
népességével arányosan kell meghatározni. 

64,9% 

3. Az aláírásgyűjtés magas 
költségekkel jár és jelentős 
erőfeszítést igényel. 

3.1. Javasoljuk, hogy e kezdeményezéseket uniós 
finanszírozással támogassák. 71,1% 

3.2. Javasoljuk az országok közötti koordinációt 
előmozdító szerv létrehozását. 75,7% 

4. Az eljárás túlságosan összetett a 
polgárok számára. 

4.1. Javasoljuk ügyfélszolgálat létrehozását, amely 
segítséget nyújtana a polgároknak az eljárás 
lefolytatásához. 

83,8% 
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5. Nem világos, hogy mi a polgári 
kezdeményezés eredménye. 

5.1. Javasoljuk, hogy az Európai Bizottságnak – a 
kézhezvételt igazoló egyszerű válaszadási 
kötelezettségen túl – meg kelljen vitatnia a 
javaslatot, és annak nyomán intézkedéseket kelljen 
hoznia. Ha a Bizottság úgy dönt, hogy a javaslat 
alapján nem intézkedik, azt meg kell indokolnia. 

100,0% 

5.2. Javasoljuk, hogy az európai polgári 
kezdeményezés beérkezését követően szervezzenek 
a polgárok véleményét kikérő konzultációt, még 
mielőtt a Bizottság megkezdené a 
kezdeményezéssel kapcsolatos nyomonkövetési 
munkát. Így elkerülhető lenne, hogy csak a 
szélsőséges vélemények, illetve szavazatok 
érvényesüljenek, és olyan személyek véleményét is 
figyelembe lehetne venni, akik nem írták alá az 
európai polgári kezdeményezést. Ezenfelül, ha 
minden polgár hallatja a hangját, a javaslatnak 
nagyobb súlya lesz uniós szinten, és komolyabban 
fogják venni a nyomonkövetési munka során. 

55,3% 

 

5.5. A petíciós jog 

Problématerületek Ajánlások Támogatók 
aránya (%) 

1. A végső döntést az Európai Bizottság 
hozza meg, ezért a petíció kimenetele 
bizonytalan. 

1.1. Javasoljuk, hogy a Bizottság az Európai 
Parlament ajánlása szerint járjon el. 81,1% 

2. A döntéshozatali eljárás, valamint a 
döntés indokai nem átláthatók. 

2.1. Javasoljuk, hogy a petíció benyújtóját 
rendszeresen tájékoztassák a beadvány sorsának 
alakulásáról és a meghozott döntésekről. A 
végkövetkeztetést szintén meg kell indokolni. 

94,4% 

3. A polgárok nehezen tudják 
érvényesíteni az új jogszabály iránti 
igényüket. 

3.1. Ajánlásunk szerint a petíciót kellene felhasználni 
eszközül az új jogszabály iránti igény érvényesítésére 
is. 

78,4% 
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Bevezetés 

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

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

konzultációt annak érdekében, hogy azok központi szerepet játszhassanak az elkövetkező évekre és 

évtizedekre vonatkozó döntésekben. Az EU polgárai ezáltal felhívást kapnak arra, hogy hallassák a 

hangjukat, illetve olyan kívánt változásokat és konkrét intézkedési módozatokat javasoljanak, 

amelyek lehetővé teszik Európa számára egy új ambíció meghatározását, valamint a napjainkban 

előtte álló, világszintű kihívások kezelését. 

A francia kormány támogatja az Európa jövőjéről szóló konferencia elnökségi triójának 

kezdeményezéseit, különösen azáltal, hogy polgárait az online platformon történő kiterjedt 

hozzájárulásra, valamint arra ösztönzi, hogy szerte az ország területén rendezvényeket szervezzenek. 

A kormány ezen európai szintű kezdeményezésekkel párhuzamosan nemzeti szintű részvételi 

folyamatot is meg kívánt valósítani. 

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

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

Minisztériumközi Központjának (CIPC) szakértelmével – egy célzott módszertani megközelítéseken 

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

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

egy szolgáltatói konzorciumra támaszkodott, melynek tagjai a Roland Berger, a Wavestone, a 

Missions Publiques és a Harris Interactive voltak. Végezetül a regionális prefektúrák az ország teljes 

területén kulcsszerepet játszottak a 18 konferencia megszervezésében. 

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

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

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

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

2021. szeptember és október hónapban, konferenciánként 30–50, sorsolás útján kiválasztott polgár 

részvételével (összesen pedig 746 polgár részvételével). Ezután egy nemzeti konferencia keretében 

sor került e 18 regionális vitacsoport eredményeinek összefoglalására. E konferenciára a Gazdasági, 

Szociális és Környezetvédelmi Tanácsban (CESE) került sor Párizsban, 2021. október 15. és 17. 

között, és 98, a regionális konferenciákon részt vevő polgár vett részt rajta önkéntes alapon. 

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

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

együttműködésben megszervezte a „Parole aux Jeunes” („Adjunk hangot a fiataloknak!”) elnevezésű 

online konzultációt. Ennek keretében több mint 50 000 – 15 és 35 év közötti – fiatal fejtette ki ötleteit 

és prioritásait a 2035-ös év Európájára vonatkozóan. 

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

A konzultáció módszertana 

A regionális konferenciákon részt vevő polgárok toborzása során kombinálták egymással a 

résztvevők telefonszáma alapján történő, sorsolás útján megvalósuló véletlenszerű kiválasztást és a 

profilok célzott kiválasztását, az egyes területek sokféleségét a lehető legjobban reprezentáló 

vitacsoportok létrehozása céljából. 

A regionális vitacsoportok keretében a résztvevők többféleképpen fejthették ki véleményüket, 

váltogatva egymással a csoportmunkával (asztalonként 6–8 polgár, akiknek egy moderátor nyújtott 

segítséget) töltött időt és a plenáris üléseken előadásokkal töltött időt. A gondolkodásra szánt idő alatt 

szakértők is jelen voltak, hogy válaszoljanak a polgárok kérdéseire, és adott esetben magyarázattal 

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

hogyan látják jelenleg Európát. Ezután kifejtették a 2035-ös év Európájára vonatkozó 

elképzeléseiket, előbb csoportokban, majd plenáris ülés keretében. E megbeszélések lehetővé tették 

régiónként 3–8 elképzelés azonosítását. A polgárok ezt követően az elképzelések mindegyike 

esetében az elképzeléseknek megfelelő Európa megvalósulásához szükségesnek ítélt változásokat 

fogalmaztak meg, amelyeket azután konkrét, megvalósítandó javaslatokkal tettek érzékletessé. Ez a 

folyamat lehetővé tette nemzeti szinten összesen 515 kívánt változás és 1301 konkrét javaslat 

megfogalmazását. 

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

jelentéseket a nemzeti konferencia előtt valamennyi résztvevőhöz eljuttatták. 

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

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

biztosítása érdekében a regionális konferenciák önkéntesei közül Franciaország európai részén és 

Réunionon 6 polgár került kisorsolásra, a tengerentúli konferenciák esetében pedig 4 polgár, minden 

egyes regionális sorsolás esetében tiszteletben tartva a paritást és az életkorbeli sokféleséget (lásd a 

II. mellékletet). 

A nemzeti konferencia előkészítésének részeként sor került a regionális konferenciák során 

azonosított 515 kívánt változás elemzésére és egymáshoz közelítésére, amennyiben a mögöttes 

szándékuk hasonlónak vagy egymáshoz közelinek tűnt, ily módon létrehozva 14, kívánt változásokat 

tartalmazó csoportot, melyek mindegyikében egy-egy, Európára vonatkozó közös elképzelés jelenik 

meg (lásd a 6. részt). E 14, Európára vonatkozó elképzelés szolgált alapjául a nemzeti konferencia 98 

résztvevője által végzett munkának, akiknek az volt a feladatuk, hogy – mintegy húsz szakértő 

segítségével – továbbvigyék a régiókban elvégzett munkát és ütköztessék egymással az Európára 

vonatkozó elképzeléseket, kívánt változásokat és javaslatokat azzal a céllal, hogy végül egy, a 

prioritást jelentő kívánt változásokat felsoroló lista szülessen. Végül mindegyik csoport 3, 

kulcsfontosságú kívánt változást választott ki, melyek közül az első számút mind a 98 polgár 

részvételével zajló szavazás útján határozták meg, és így jött létre a végleges rangsor, mely 14 

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

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

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

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

összessége alapján 35 főbb ötletet lehetett azonosítani, amelyek közül 22 jelentős népszerűségnek 

örvend, 13-nak pedig ellentmondásos a megítélése a résztvevők körében (lásd a 11. részt). 

A francia részvételi folyamat lezárása és utánkövetési kötelezettség 

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

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

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

terjeszteni. 

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

útján kiválasztott polgárok jelentős elvárásainak való megfelelés végett létrehoztak egy polgári 

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

bizottságnak – melynek 15 tagja van: a regionális konferenciák 14 képviselője és az „Adjunk hangot 

a fiataloknak!” elnevezésű konzultáció egy képviselője – az lesz a feladata, hogy tájékoztassa a 

polgárokat azzal kapcsolatban, hogy mi történt a javaslataikkal. Az utánkövetési bizottság egy tagja 

a konferencia minden egyes plenáris ülésén részt fog venni a francia részvételi folyamat 

képviselőjeként azzal a céllal, hogy kiemelje az e jelentésben foglalt javaslatokat, ügyelve 

ugyanakkor arra, hogy közös álláspontot alakítson ki valamennyi képviselt európai polgárral. 

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

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

számára hozzáférhető lesz a francia állam polgári részvétellel foglalkozó platformján. 
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A főbb eredmények bemutatása 
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A regionális konferenciák vitacsoportjainak bemutatása 
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Kötelezettségvállalások és módszertani megközelítések 
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a. A részvételi demokráciára vonatkozóan tett állami kötelezettségvállalások 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia franciaországi szakasza a részvételi demokráciára 

vonatkozóan tett állami kötelezettségvállalások keretébe illeszkedik, amelyek három alapelven 

nyugszanak: az átláthatóságon, a semlegességen és az utánkövetési kötelezettségen. 

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

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

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

nézőpontjukat. 

Átláthatóság 

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

információt hozzáférhetővé teszi a polgárok számára: 

• azt, hogy a konzultáció milyen keretbe illeszkedik, 

• a polgárok irányában vállalt kötelezettségeket, 

• a konzultáció céljait, 

• a konzultáció eredményeit. 

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

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

útján történő toborzásának módszertanát, a módszertani megközelítéseket és a polgárok véleménye 

kezelésének módját világosan meghatározták. A résztvevők továbbá a regionális konferenciájuk után 

e-mailben összefoglalót kaptak annak eredményeiről. Ezenkívül a folyamat végén minden munka- és 

záródokumentumot közzé fognak tenni a polgári részvétellel foglalkozó állami platformon10. 

  

 
10 www.participation-citoyenne.gouv.fr 
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Semlegesség 

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

és az eredményeket ismertető összefoglalók megszövegezése során egyaránt megőrizze 

semlegességét. A folyamatban részt vevő érdekelt felek – a lebonyolítást végzők, a moderátorok, a 

szakértők – nem adhatnak hangot a saját véleményüknek, illetve nem szabad arra törekedniük, hogy 

a vitát szubjektív módon irányítsák. 

A semlegességre vonatkozó célkitűzés megvalósítására e konzultáció kidolgozásának valamennyi 

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

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

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

átlátható toborzási folyamata révén és koherens módszertani megközelítések („fordított szakértelem”, 

a viták során a kötött tematika hiánya) által valósult meg, továbbá azáltal, hogy különös figyelmet 

fordítottak a különböző közreműködők (a lebonyolítást végzők, a moderátorok, a szakértők) 

álláspontjára. A szervezőcsapat végül ügyelt arra, hogy az összes felszólalásnak teret adjon, és 

semmilyen módon ne szűrje meg a polgárok javaslatait. 

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

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

nyerhessen és figyelembe legyen véve. 

Utánkövetési kötelezettség 

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

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

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

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

állami döntéshozó azon kötelezettségét jelenti, hogy a konzultáción előirányzott utánkövetéssel 

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

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

fejteni a polgároknak, hogy a hozzájárulásaik milyen módon kerülnek figyelembevételre, és milyen 

módon vannak hatással a közigazgatás döntéseire és az általa alkalmazott gyakorlatokra. 

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

utánkövetési kötelezettségnek, és a nemzeti konferencia nyomán meghirdetett egy ambiciózus 

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

megközelítések”) található. 
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b) Módszertani megközelítések 

Az állam által tett három említett kötelezettségvállalás hét célzott módszertani megközelítés 

formájában került átültetésre a konzultációs módszertanba. 

1. Területi alapú megközelítés és közelség 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia nemzeti komponense 18 – a 13 központi francia régióban és az 5 
tengerentúli francia régióban megtartott – regionális konferencia, majd ezeket követően a Párizsban megtartott 
nemzeti konferencia formájában került megrendezésre. Azzal, hogy ilyen módon, helyi szinten szerveztük meg 
a vitacsoportokat, azt kívántuk elérni, hogy a polgárokhoz minél közelebb kerülve gyűjthessük össze a 
véleményeket. Ez a megközelítés azáltal is tartalmasabbá tette a konzultációt, hogy láthatóvá tette: a 
különböző kérdéseket illetően miben értenek egyet és miben nem értenek egyet az egyes területek lakói. 

2. A polgárok profiljainak sokfélesége és sorsolás útján történő kiválasztás 

A folyamatot megelőzően meghatároztuk, hogy minden regionális konferenciára 50 polgárt választunk ki. 
Kivételt képeztek a Martinique, Mayotte, Guadeloupe és Francia Guyana régióban tartott tengerentúli 
regionális konferenciák, amelyek esetében 30 és 40 közötti számú polgár került kiválasztásra, illetve a Kelet-
Franciaország régióban (Grand Est) tartott regionális konferencia, amelyen három határ menti német 
tartományból (Länder) 5 német állampolgár is részt vett. A regionális konferenciákon való részvételre 
meghívott polgárokat telefonszámok véletlenszerű generálásával történő sorsolás útján választottuk ki. 

A sorsolás útján kiválasztott polgár abban az esetben jogosult a részvételre, ha betöltötte a 18. életévét és 
francia állampolgár vagy rendezett jogállású, állandó lakóhellyel rendelkező személy. A regionális polgári 
vitacsoportokat úgy állítottuk össze, hogy azok a regionális népesség sokfélesége szempontjából 
reprezentatívak legyenek, és tükrözzék az Európával kapcsolatos nézőpontok sokféleségét is. A sorsolás 
útján történő kiválasztás pontos módszertanát a II. mellékletben ismertetjük. 

3. A folyamat átláthatósága 

Az európai ügyekért felelős államtitkár, a Nemzetgyűlés elnöke és az Európai Parlament elnöke által kinevezett 
három védnökből álló testület figyelemmel kísérte a teljes folyamatot, hogy biztosítsa annak semlegességét 
és szabályszerűségét. A védnökök ellenőrizték a polgárok sorsolás útján történő kiválasztásának hitelességét, 
ajánlásokat fogalmaztak meg a szakértők kiválasztására vonatkozóan, valamint helyszíni jelenlétük révén 
biztosították a viták rendezett lebonyolítását. A folyamat befejeztével a védnökök közzé fogják tenni a 
konzultációról szóló véleményüket. Ez a dokumentum online hozzáférhető lesz a polgári részvétellel 
foglalkozó állami platformon. 

A polgári részvétellel foglalkozó állami platformon közzé fogjuk tenni a következő dokumentumokat is: a 
tizennyolc regionális konferenciáról szóló összefoglaló jelentések, a regionális konferenciákon felvetett, kívánt 
változásokat összefoglaló dokumentum, a nemzeti konferenciáról szóló összefoglaló jelentés, valamint a 
kormánynak benyújtott zárójelentés. 
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4. Előre meghatározott tematika nélküli, nyílt vita 

A nemzeti konzultáció keretében a következő – egyetlen – kérdést tettük fel a részt vevő polgároknak: 
„Francia állampolgárként milyen változásokat látna szívesen Európában?”.  

Az eljárásnak és az alkalmazott módszertannak köszönhetően a polgárok saját maguk határozhatták meg, hogy 
milyen kívánt változásokat óhajtanak napirendre venni, a konkrét tematika vagy előre meghatározott normatív 
keret jelentette kötöttségek nélkül. 

Ezzel azt kívántuk lehetővé tenni, hogy a regionális konferenciákon részt vevő polgárok teljesen szabadon 
választhassák meg, hogy milyen témákkal kívánnak foglalkozni. Az Európa-ügyi és Külügyminisztérium tehát 
az Európa jövőjéről szóló konferencia nemzeti komponense tekintetében úgy határozott, hogy olyan 
megközelítést dolgoz ki, amely kiegészíti a következő kilenc téma köré szervezett európai folyamatot: 
éghajlatváltozás és környezetvédelem; egészségügy; erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 
foglalkoztatás; az EU a világban; értékek és jogok, jogállamiság, biztonság; digitális átállás; európai 
demokrácia; migráció; oktatás, kultúra, ifjúság és sport; egyéb ötletek11. 

A regionális konferenciákon folytatott megbeszélések témáit így maguk a polgárok határozták meg, nem pedig 
a konferenciafolyamat vezetősége. 

5. „Fordított szakértelem” 

Annak érdekében, hogy minél kevésbé befolyásoljuk a résztvevőket az Európára vonatkozó elképzeléseik 
kialakításában, azt a megoldást választottuk, hogy nem adunk meg előzetes információkat vagy 
tudnivalókat (például a jelenlegi európai uniós projektre, az Unió hatásköreire vagy intézményeinek 
működésére vonatkozóan), hanem a maguk a polgárok által felvetett kérdéseket tekintjük kiindulópontnak. Ez 
a módszertani megközelítés a „fordított szakértelem” elvére épül, amely szerint a közös gondolkodás a 
polgárok tapasztalatain és véleményén alapul, akik ezt követően – megbeszéléseik alátámasztása és 
munkahipotéziseik megszilárdítása érdekében – szakértőknek teszik fel a kérdéseiket. 

Ennek érdekében az egyes régiókban szakértőket kértünk fel (átlagban három főt) különösen a tudományos 
élet területéről, valamint az érintett területek Europe Direct Tájékoztató Központjaiból. A szakértők szombaton 
és vasárnap voltak jelen, és válaszoltak a polgárok kérdéseire, de csak a résztvevők kérésére avatkoztak be a 
megbeszélésekbe. A résztvevők ezenkívül tényellenőrzőkhöz (fact checkers) is fordulhattak a polgárok által 
feltett tényszerű kérdések gyors ellenőrzése céljából. 

A CESE keretében tartott, összefoglaló jellegű nemzeti konferencián 19 – a tudományos élet területéről, 
agytrösztöktől, illetve diplomáciai testületektől érkezett – magas rangú szakértő volt jelen a munkacsoportok 
mellett. Ezek a szakértők a teljes hétvége során segítették egy-egy csoport munkáját, hozzájárulva a regionális 
szinten felvetett kívánt változások mélyreható vizsgálatához. 

  

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

A folyamat egészének kialakítását az Európa-ügyi és Külügyminisztérium (MEAE) végezte a Polgári 
Részvétel Minisztériumközi Központjának (CIPC), a Közszektor Átalakításáért Felelős Minisztériumközi 
Igazgatóságnak (DITP), valamint a Parlamenti Kapcsolatokért és az Állampolgári Részvételért Felelős 
Minisztériumnak (MRPC) a részvételi stratégiájára támaszkodva. A folyamat megvalósítását – a regionális 
konferenciák helyszíni megszervezéséért felelős regionális prefektúrákkal együttműködve – egy szolgáltatói 
konzorcium végezte, melynek tagjai a Roland Berger, a Wavestone, a Missions Publiques és a Harris 
Interactive voltak, feladata pedig a folyamat irányítása, a konferenciák lebonyolítása, a részt vevő polgárok 
sorsolás útján történő kiválasztása, valamint a jelentések és összefoglaló jelentések elkészítése volt. 

A folyamat saját irányítási struktúrájaként egy projektcsoportot hoztak létre, amelynek elnöki feladatait a 
MEAE látta el, és részt vett benne a CIPC, az MRPC és a konzorcium is. 

7. Utánkövetési kötelezettség és az európai folyamathoz való kapcsolódás 

A nemzeti konferencia alkalmával bejelentették az Európa jövőjéről szóló konferencia folyamatát 

követően a francia intézményekre háruló utánkövetési kötelezettség több elemét: 

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

regionális konferenciák és a nemzeti konferencia összefoglaló jelentéseinek átlátható és 

mindenki számára hozzáférhető módon történő közzététele az új – a zárójelentés kormánynak 

való benyújtása alkalmából elindított – polgári részvételi platformon; 

- Az Európa jövőjéről szóló konferencia nemzeti komponenséről készült zárójelentés 

kormányzatnak való benyújtása alkalmából tartott esemény megszervezése 2021 

novemberében; 

- Polgári utánkövetési bizottság létrehozása, amely ellenőrzi a folyamat során 

megfogalmazott javaslatok utánkövetésének megfelelőségét. Ezt a bizottságot 15 polgár 

alkotja: 14 polgár a regionális konferenciák résztvevői közül, egy pedig az „Adjunk hangot a 

fiataloknak!” elnevezésű konzultáció résztvevői közül kerül ki; 

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

intézményeknek 2022 januárjában; 
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A francia polgárok javaslatai benyújtásra kerülnek a tagállamok és az uniós intézmények számára 

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

Tanácsának soros elnökségét ellátó országnak – feladata lesz, hogy polgárainak véleményét 

képviselje, és ezzel egyidejűleg munkálkodjon az európai szintű közös álláspont kialakításán. 
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Első rész: az Európa jövőjéről szóló regionális konferenciák 
eredményeinek bemutatása 
A 18 regionális konferencia mindegyikén a részt vevő polgárok először egyénileg, majd csoportokban 

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

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

Európára vonatkozó elképzelést fogalmaztak meg. A polgárok ezt követően az elképzeléseknek 

megfelelő Európa megvalósulásához szükségesnek ítélt változásokat fogalmaztak meg, amelyeket 

azután konkrét intézkedési javaslatokkal tettek érzékletessé. Ez a folyamat lehetővé tette 

Franciaország egészére vonatkozóan összesen 515 kívánt változás és 1301 konkrét javaslat 

megfogalmazását. 

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

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

változást lexikológiai elemzésnek vetették alá, és azokat, amelyek mögöttes szándéka hasonlónak 

vagy egymáshoz közelinek tűnt, csoportokba rendezték, majd ezek alapján a nemzeti konferenciára 

olyan munkacsoportokat hoztak létre, amelyek feladata egy-egy közös, Európára vonatkozó 

elképzelés vizsgálata volt. Végezetül, a regionális szinten megfogalmazott, javasolt változásokat 

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

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

munkacsoportok által azonosított kívánt változások iránti támogatásukat. 

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

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

Európára vonatkozó elképzelések közül a polgárok melyeket támogatták a leginkább. Így 

megállapítható, hogy „az oktatást előtérbe helyező Európa”, valamint „a polgárokhoz közelebb álló 

és könnyebben elérhető Európa” nevű elképzelés jelentős támogatást élvezett, az ezen elképzelések 

körébe tartozó változásokat ugyanis a polgárok átlagosan 56%-a támogatta a regionális 

konferenciákon. 

 
Az Európára vonatkozó elképzelések népszerűség szerinti rangsora 
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b) A nemzeti konferencia nyomán meghatározott 14, prioritást jelentő változás 
bemutatása 

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

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

amelyet úgy mutatott be mint a saját, Európára vonatkozó elképzeléséhez kapcsolódó prioritást 

jelentő, 2035-ig megvalósítandó változást. Ezt követően, a nemzeti konferencia utolsó napján a 100 

részt vevő polgár szavazott a 14, prioritást jelentő változásról. A szavazás eredményét az alábbiakban 

mutatjuk be, az egyes változásokra leadott szavazatok száma szerinti csökkenő sorrendben. 

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

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

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

megalkották a változás fogalommeghatározását, a változás megvalósítása érdekében végrehajtandó 

konkrét intézkedéseket javasoltak, valamint 2035-re vonatkozóan meghatározták a változás sikerének 

kritériumait.  
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1. változás – Józan energiapolitika kialakítása annak érdekében, hogy a pazarlás 

felszámolása által csökkentsük a fogyasztást 

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

kihívásokra választ adó Európa 

 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: A megújuló energia fejlesztése, az energiafogyasztás csökkentése 

E változás célja az európai energiafogyasztás csökkentésének ösztönzése és a megújuló 

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

tanúskodik, hogy úgy látják, Európának és lakóinak határozott lépéseket kell tenniük az 

éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kihívásokra válaszolva. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

Ez a változás a gyakorlatban a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ambiciózus kutatási 

programok kidolgozását, valamint európai beruházási alapok mozgósítását jelenti, amelyeknek 

közvetlen részesedést kellene szerezniük az ágazathoz tartozó vállalkozásokban. 

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

csökkentésére vonatkozó kötelező célok, valamint a józan energiapolitikával kapcsolatos alapvető 

mutatók kerülnének bevezetésre, mint például az európai autóflotta csökkentése, vagy a 

húsfogyasztás mérséklése. Cél lenne továbbá, hogy sikerüljön olyan ágazatonkénti fogyasztási 

kvótákat meghatározni, amelyek figyelembe veszik a vállalkozások energiafogyasztásának 

hullámzását és tiszteletben tartják adataik bizalmas jellegét. 
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2. változás – Az Európai Unió közös védelmének és biztonságának megerősítése 

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

 

 

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: Európai hadsereg, stratégiai autonómia 

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

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

függjön külső hatalmaktól. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

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

biztos kinevezésében mutatkozna meg. 

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

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

beavatkozzon. 

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

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

mint például az űrágazat, a kiberbiztonság, az egészségügyi ágazat vagy a környezetvédelem. A külső 

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

versenyképes és az Európai Unió által értékelt ipar által 

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

 

Mit jelent ez a változás? 

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

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

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

biztosítása, valamint „európai bajnokok” létrehozása. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

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

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

bevezetésére. 

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

a termelés visszatelepítéséhez nyújtott támogatások bővítésében kellene megmutatkoznia. 

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

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

E változás sikere a polgárok számára a gyakorlatban az európai ipari szövetségeknek a kulcsfontosságú 
ágazatokban való fejlesztését, a visszatelepülő vállalkozások számának növekedését, valamint a kereskedelmi 
mérleg javítását jelenti. 
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4. változás – Polgári hatalom bevezetése több szinten: részvétel, döntéshozatal, 

ellenőrzés 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Demokratikusabb Európa 

 

Mit jelent ez a változás? 

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

általánossá tétele 

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

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

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

mindennapi életüket érintő közpolitikákat. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

A legfontosabb, hogy a polgárok polgári részvételre vonatkozó kezdeményezéseket dolgozzanak ki és 
vigyenek véghez. E célból számos ösztönzőt lehetne bevezetni: állandó konzultációs tanács alakítása, a 
polgári hatalom rögzítése az európai Szerződésekben, valamint olyan címke létrehozása, amely tanúsítja, ha 
egy adott jogszabály polgári konzultáció tárgyát képezte. 

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

bizalomra, vagy akár az európai uniós honlapok rendszeres látogatására vonatkozó mutatók 

javulása. A polgárokkal folytatott konzultációt követően hozott döntések számának növekedése és az 

európai polgári kezdeményezések fokozott alkalmazása szintén a siker fokmérői lehetnek. 
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5. változás – Törekvés az európai államok olyan szövetségének létrehozására, 

amely erős hatáskörökkel rendelkezik a közös érdekű területeken 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Egységesebb Európa 

 

Mit jelent ez a változás? 

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

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

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

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

mozdulnánk el. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

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

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

Bizottság elnökének általános választójog alapján történő megválasztását. 

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

meg, hogy Európának egyetlen képviselője lenne a nemzetközi színtéren. 

Ez az államszövetség továbbá megnövelt európai költségvetésben részesülne, célul tűzve ki a GDP 10%-ának 
elérését (szemben a jelenlegi 2%-kal). 
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6. változás – Egész életen át csereprogramok kínálása 

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

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: iskolai csereprogramok, Erasmus 

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

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

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

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

tágabb értelemben véve az egész életen át tartó tanulást értsük. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

E változás sikerének záloga főként a mobilitási kínálat oly módon történő kibővítése, hogy az többek között 
iskolai csereprogramokat, ikerintézményi programokat, utazásokat és szakmai mobilitást is magában foglaljon. 
Ami a polgárokat illeti, ennek a kínálatnak mindenki számára – kiváltképp a szűkös forrásokkal rendelkező 
vagy a fogyatékossággal élő személyek számára – hozzáférhetőnek kell lennie. Az Erasmus program például 
– életkori korlátozás vagy anyagi korlátok nélkül – minden európai polgárra vonatkozhatna. Ezeket a 
programokat úgy kell elképzelni, hogy változatosak, inkluzívak és hozzáférhetők legyenek, és esetükben 
egyszerűsített adminisztratív eljárásokat lehessen igénybe venni. 

A mobilitáson túl említésre került még, hogy átjárási lehetőségeket kell biztosítani az oktatási rendszerek 
között (oklevelek egyenértékűsége stb.), és vonzóbbá kell tenni Európát annak elkerülése érdekében, hogy a 
tehetségek külföldre távozzanak. 
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7. változás – Az európai kultúrák megosztása olyan megmozdulások és 

rendezvények révén, amelyek egyesítenek 

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

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: európai fesztivál, európai munkaszüneti nap, európai világkiállítás 

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

megmozdulásokkal hozzunk létre európai szellemiséget és éltessük azt. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

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

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

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

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

kellene megrendezni őket. 

Különösen két olyan rendezvényt javasoltak, amelyekkel össze lehetne hozni az európai polgárokat: az 
európai világkiállítást, amelyen az összes tagállam képviseltethetné magát, valamint az átalakított Európa-
napot (május 9.), amely többek között oktatási jellegű rendezvényt is magában foglalna azzal a célzattal, hogy 
„ne feledkezzünk meg az Európához fűződő békéről és az európai értékekről”. Ugyanakkor az európai 
képviselők a tanulókkal való találkozás céljával ellátogathatnának a kontinens iskoláiba is, hogy a polgárok 
már fiatal kortól közelebb érezzék magukhoz és jobban megismerjék Európát. 
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8. változás – Harmonizáció az egészségügy területén, melyet közös 

egészségpolitika révén minden európai számára hozzáférhetővé kell tenni 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Szolidáris és védelmező Európa 

Mit jelent ez a változás? 

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

jog 

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

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

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

finanszírozáson alapulna, és az Unióban fellelhető legjobb rendszerekre épülne. Ez a változás a 

polgárok azon óhaját tükrözi, hogy Európa aktívabb szerepet játsszon a lakosainak védelmében, 

különösen az egészségügy területén, ahol az eddigi intézkedések túl bátortalannak tekinthetők. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

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

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

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

számára, hogy hozzáférjenek a betegek teljes kórtörténetéhez”, mások szemében ez az intézkedés 

„további szabadságelvonásnak és ellenőrzési mechanizmusnak” minősült. 

Az e területtel kapcsolatos szabályozási követelményeknek az egész kontinensre kiterjedő átláthatóságát és 
harmonizációját, valamint egy európai egészségügyi terv kidolgozását azonban bármely jelentős átalakulás 
előfeltételeként határozták meg. 
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9. változás – Szuverenitásunk biztosítása érdekében a stratégiai ágazatok európai 

szintű fejlesztése és irányítása 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Versenyképes és innovatív Európa 

Mit jelent ez a változás? 

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

energetikai autonómia 

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

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

kielégítené a polgárok által megfogalmazott szuverenitási igényt. Az ilyen irányítás lehetővé tenné 

az európai vállalatok közötti verseny korlátozását, az „európai bajnokok” megjelenésének 

elősegítését, továbbá azt, hogy európai kedvezmény bevezetésével újraiparosítsuk Európát. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

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

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

versenytársak általi felvásárlását, és biztosítaná, hogy az importált termékek ugyanolyan normáknak 

feleljenek meg, mint amelyek az uniós termelésre vonatkoznak. Középtávon ezekben a stratégiai 

ágazatokban az európai fogyasztás 30–50%-át, hosszú távon pedig akár 70%-át a kontinensen 

kellene előállítani. E kritériumok teljesítésével biztosítható lenne az önellátás és az európai ipari 

modell hatásának terjesztése, sőt akár e modell exportálása is. 
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10. változás – A környezet és az ökoszisztémák védelmének javítása, valamint 

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

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

Mit jelent ez a változás? 

Kulcsszavak: környezetbarátabb urbanizáció, a föld tisztelete és talajvédelem 

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

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

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

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

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

tendenciájának visszafordítása, hogy csökkenteni lehessen a talajfedés ütemét, másfelől pedig a 

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

tanácsadást szolgáló helyi európai kapcsolattartó pontok létrehozása 

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

elérhető Európa 

Mit jelent ez a változás? 

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

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

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

Európa közelebb kerüljön a polgáraihoz. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

Az EU és a polgárok közötti távolság áthidalása érdekében minden polgármesteri hivatalban ki lehetne jelölni 
egy külön kapcsolattartó pontot, amelynek feladata az lenne, hogy meghallgassa a polgárok véleményét és 
tanácsadással szolgáljon a számukra. Ez a kapcsolattartó pont szolgálhatna társadalmi-gazdasági jellegű 
információkkal, különösen az európai támogatásokhoz való hozzáférésről, vagy tájékoztató jellegű 
információkkal, például a lobbik szerepéről. A tájékoztatás a nagyközönségnek és a szakembereknek egyaránt 
szólna, különösen azzal a céllal, hogy tanácsot adjon a kkv-knak, és segítse a projektgazdákat az uniós 
forrásokhoz jutás terén. Hosszú távon ez a változás a már létező Európa Házakhoz hasonló, de helyi szinten 
nagyobb területi lefedettséget lehetővé tevő, Európának szentelt létesítmények létrehozását 
eredményezhetné. 

E változás sikere akkor lenne teljes, ha minden polgár számára „nyilvánvaló” lenne e kapcsolattartó pont és 
létesítmény létezése, amely forrásokkal szolgálna Európáról, tájékoztatást és tanácsadást nyújtana, és ahol 
meghallgatnák a polgárokat. 
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12. változás – Az európai parlamenti választások eljárásának egységesítése a 

huszonhét tagállamban, és a választások közelebb hozása a polgárokhoz azáltal, 

hogy a jelenlegi szavazási rendszert a régiók szintjén rendezett, egy jelöltre való 

szavazással váltjuk fel 

Az Európára vonatkozó, kapcsolódó elképzelés: Hatékonyabban kormányzott Európa 

Mit jelent ez a változás? 

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

hivatali idő alatt 

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

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

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

intézkedésekkel a polgárok aggályaira. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

A választási módszer megváltoztatása a szavazási rendszer európai szintű egységesítéséből, 

valamint a nemzeti választókerületek regionális választókerületekkel való felváltásából állna, amit a 

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

közös politika meghatározása (a rendezetlen jogállású migránsokra vonatkozóan 

is) 

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

Európa 

Mit jelent ez a változás? 

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

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

sürgősen megoldandó problémaként azonosítottak. A jelenlegi helyzettel ellentétben úgy tűnik, 

hogy egy közös, összehangolt és szolidaritáson alapuló bevándorlási politika kialakítása a béke 

egyik fő előmozdítója lenne. 

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

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

Polgári kezdeményezéssel kellene a Bizottsághoz fordulni, amelynek keretében középtávon 

lehetővé válna a migránsok befogadására és társadalmi integrációjára vonatkozó keretet meghatározó 

közös norma elfogadása. Ezt a normát hosszú távon egy szakosodott európai bevándorlási hivatal 

létrehozásával és a migrációs politika uniós hatáskörként való elismerésével lehetne támogatni. 
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14. változás – Az egyes európai régiók sajátosságainak megőrzése (élelmiszerekre 

vonatkozó címkék, kézműves termékek, hagyományok) az életmód 

uniformizálásának elkerülése, valamint a termékek minőségének és 

nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében 

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

Mit jelent ez a változás? 

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

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

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

Melyek a legfontosabb lépések és a siker kritériumai? 

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

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

létrehozását javasolják: egy kattintással megnyílik a honlap, a következő kattintással megjelenik az 

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

E változás sikere a meglévő eredmények jobb kommunikálásában nyilvánulna meg, aminek köszönhetően a 
polgárok jobb ismeretekkel rendelkeznének az európai kultúrák sokszínűségéről. 
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Második rész: a „Parole aux Jeunes” („Adjunk hangot a 
fiataloknak!”) elnevezésű konzultáció eredményeinek 
ismertetése 
 

A konzultáció időpontja 

2021. 05. 09. – 2021. 07. 18. 
 

Részvételi adatok 

50 008 résztvevő 

2918 javaslat 

338 330 szavazat 
 

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

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

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

olyan gyakorlat, amelynek célja, hogy minden európai polgár kifejthesse véleményét arról, hogy mit 

vár az Európai Uniótól. A konzultáció eredményei beépülnek majd az Európa jövőjéről szóló 

konferenciának és az Európai Unió Tanácsa francia elnökségének a munkájába. 

A 4 legfontosabb tanulság 

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

állampolgár vett részt szerte az országból. 

2. A legfontosabb konszenzusok az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló európai 

politikákra, a termelés Európába való visszatelepítésére, az európai demokrácia 

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

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

amelynek több vonatkozásában is sikerült konszenzust elérni: 

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

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

- Diplomáciai Európa, amely nagyobb nemzetközi befolyással bír 

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

- Európa, amely összefog a fiatalok által 

- A kutatás és innováció terén egyesülő Európa 

 

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

támogatták: 

- Környezeti és társadalmi szempontból felelős európai gazdaság 

- A vasút által földrajzilag jobban összekapcsolt Európa 

- Adózási szempontból igazságosabb Európa 

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

oszlik meg 

 

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

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

átlagosan 79%-nyi „igen” szavazatot kaptak. 

 

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

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

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

szavazatot és 38%-nyi „nem” szavazatot kaptak. 

 

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

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

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

 

 

 

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

 
 

 
 

A polgárok válasza a nemzeti konferencián feltett utolsó kérdésre: 

„A 2035-ös év Európája Ön szerint dióhéjban legyen ...” 
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Az Európa jövőjével foglalkozó tagállami polgári vitacsoport ülése (Berlin) 

– A polgárok ajánlásai – 
 
 

Németország január 5-én, 8-án, 15-én és 16-án tartotta meg az Európa jövőjével foglalkozó 
tagállami polgári vitacsoport üléseit. A polgárok kiválasztása az európai polgári vitacsoportok 
résztvevőinek kiválasztására szolgáló rétegzett véletlenszerű kiválasztással történt. 12 000 
németországi polgárt kértünk fel a részvételre; a válaszadók közül a Németországi Szövetségi 
Köztársaság jelenlegi népszámlálási adataira figyelemmel kb. 100-at választottunk ki úgy, hogy 
a résztvevők összetétele tükrözze a német társadalom és lakosság egészének sokszínűségét. A 
tagállami polgári vitacsoport ülésén a résztvevők öt témát vitattak meg: Az EU szerepe a 
világban; Erősebb gazdaság; Éghajlat és környezet; Társadalmi igazságosság; Európai értékek 
és jogállamiság. Ezután az egyes témakörök tekintetében konkrét ajánlásokat fogalmaztak meg, 
amelyeket a záró plenáris ülés január 16-án elfogadott: 
www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY 
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1. asztal: 
 

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, finanszírozási programokkal 
együtt. Ezt a csomagot éghajlati vonatkozású importvámokból kellene finanszírozni; az 
összegeket az okozott éghajlati károk pénzbeli kompenzációjaként kellene elkülöníteni és 
felhasználni. Ezzel összefüggésben egyes termékek esetében a fenntarthatóság értékelésére 
szolgáló pontrendszert kellene bevezetni. Egy egyértelmű uniós álláspont, valamint egy erős és 
innovatív Európa elősegíthetné a globális éghajlat-politikai célok elérését. Ez segítene 
megszilárdítani azt a szerepet, amelyet az Európai Unió 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. 

 
 
 
 

2. asztal: 
 

Az	EU-n	belüli	termelés	ösztönzése,	különös	tekintettel	az	alapellátást	
szolgáló	termékekre	

Az alapvető termékek EU-n belüli 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. 

Ezen intézkedések révén le akarjuk rövidíteni és éghajlatbarátabbá kívánjuk tenni az ellátási 
láncokat, továbbá hozzá kívánunk járulni 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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1. asztal: 
 

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

megvalósítása	érdekében	

 
Javasoljuk az Európai Bizottság (A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok 
Főigazgatósága) által működtetendő, nyilvánosan hozzáférhető digitális pontrendszer – a Digi-
Score – bevezetését. Ez egy olyan részletes pontozási rendszer lenne, amely mutatja és 
összehasonlítja az uniós vállalkozások digitalizálásának jelenlegi szintjét. Ezzel a javaslattal 
Európa-szerte ösztönözni kívánjuk a digitalizáció fokozását. A digitalizáció tekintetében alacsony 
pontszámot elérő vállalkozások jogosultak lennének a felzárkózásukat szolgáló célzott 
támogatásra. 

Ez a cél azért fontos számunkra, mert hozzájárulna a termelékenység, a hatékonyság és az 
értékesítés fokozásához, és ezáltal erősödne Európának a termelésben elfoglalt pozíciója. 

 

 
2. asztal: 

 

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. Célunk, hogy összegyűjtsük az EU-n belüli 
transznacionális oktatási és képzési lehetőségekkel kapcsolatos információkat, példákat 
mutassunk a bevált gyakorlatokra, és lehetőséget nyújtsunk a polgároknak arra, hogy a 
határokon átnyúló cserére vonatkozó új ötletekkel álljanak elő. Emellett további információkat 
lehetne nyújtani a rendelkezésre álló – az energiával, a környezettel vagy a digitalizációval 
kapcsolatos – technikai szakértői fórumokról. 

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. 
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1. asztal: 
 

Rendelet	a	termékek	garantált	élettartamáról	
 

Javasoljuk, hogy az EU vezessen be jogszabályokat az EU-ban előállított és értékesített termékek 
termékspecifikus, meghosszabbított és garantált élettartamának biztosítása, valamint ennek a 
fogyasztók számára átláthatóvá tétele érdekében. 

Az erőforrások végesek, és egy ilyen intézkedés lehetővé tenné a velük való takarékoskodást, 
illetve a pazarlás elkerülését, ami előnyös lenne a környezet, az éghajlat és a fogyasztók 
számára. 

Ilyen módon arra szeretnénk ösztönözni a gyártókat, hogy tartósabb és javítható termékeket 
hozzanak forgalomba. 

 
 

2. asztal: 
 

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 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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1. asztal: 
 

Több	cserelehetőség	biztosítása	az	európai	diákok	számára	

 
 

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 rendelkezésére áll. E csereprogram kialakítását és az arra vonatkozó 
kommunikációt szisztematikusan a helyi iskolákra kellene bízni. Minden diák számára lehetővé 
kellene tenni, hogy iskolaévei alatt bármikor igénybe vegye a csereprogramot. E célból az 
Európai Bizottságnak javaslatot kellene benyújtania az Európai Parlament és az Európai Tanács 
részére. 

Célunk az, hogy a diákoknak – iskolai teljesítményüktől és szüleik pénzügyi támogatásától 
függetlenül – egész Európában lehetőségük nyíljon a csereprogramokban való részvételre. Az 
európai cserekultúrát az iskolás kortól kezdve elő kell mozdítani. A legfontosabb az, hogy a 
csereprogramok könnyen hozzáférhetők és bürokráciától mentesek legyenek. A csereprogram 
révén szeretnénk megteremteni az európai szolidaritást és leépíteni a nyelvi akadályokat. 
Mindezt az oktatás terén érvényesítendő igazságosságot és az oktatásban való részvételt szem 
előtt tartva kell megvalósítani annak érdekében, hogy fejleszteni lehessen az interkulturális és 
kommunikációs kompetenciákat.  

Ezek a célok azért fontosak számunkra, mert hozzájárulhatnak az európai kohézió 
előmozdításához, erősíthetik a tiszteletet és az együttműködést, és fiatal kortól kezdve 
közvetíthetik az európai értékeket, hogy Európa sokszínűségét esélynek lehessen tekinteni. 

 
 

2. asztal: 
 

Munkakörtől	függő	alapjövedelem	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 alapjövedelmet. Ennek az alapjövedelemnek a megélhetést 
biztosító minimálbérből és egy munkakörtől függő pótlékból kellene állnia. 

Célunk, 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. 



 

 

1. asztal: 
 

Az	európai	értékek	megtestesítése	és	érzelmi	kommunikálása	

 
Javasoljuk, hogy az európai értékeket tegyék kézzelfoghatóbbá és érzelmi síkon kommunikálják 
őket. Ezt például a médiát, interaktív elemeket és a polgárok nagyobb mértékű bevonását 
magában foglaló „befogadási” csomaggal lehetne elérni. 

Célunk az, hogy az EU-ban élő minden egyes személy megismerje a közös értékeket és 
azonosuljon velük. 

Ez a cél azért fontos számunkra, mert az értékközösségben való együttélésünk alapját képezi. 
Ezek az értékek túl kevés emberben tudatosulnak, mivel hiányzik a személyes kapcsolat. Meg 
kell teremtenünk ezt a kapcsolatot. 

 
 

2. asztal: 
 

„EU	Life”	

 
Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy könnyen, akadálymentesen hozzáférhető saját oktatási 
és tájékoztatási célú televíziós programot annak érdekében, hogy valamennyi uniós polgárban 
jobban tudatosítsa a közös értékeinket. Ezek a célok azért fontosak számunkra, mert szeretnénk 
bepillantást nyerni a közvéleménybe valamennyi uniós országban. Ezáltal meg akarjuk erősíteni 
a közös alapot, és hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy összehozzuk az embereket, és ezzel 
előmozdítsuk a nagyobb fokú szolidaritást, valamint a demokrácia megőrzése érdekében 
képezzük az embereket a jogállamiság kérdésében. 
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1. A vitacsoport kialakításának irányadó elvei 
A vitacsoport munkáját úgy szerveztük meg és bonyolítottuk le, hogy az megfeleljen az 
Európa jövőjéről szóló konferencia nemzeti polgári vitacsoportjaira vonatkozó 
iránymutatásban foglaltaknak. Konkrétan: 

• Cél  
A vitacsoportban való részvételre meghívottak részvételi kérdőívet töltöttek ki, amely 
ismertette a projekt céljait, valamint konkrét információkat tartalmazott az Európa 
jövőjéről szóló konferenciáról, az érintett témákról és a részvétel módjairól. 

• Átláthatóság 
A kezdeményezést ismertető valamennyi anyagot különféle csatornákon keresztül a 
résztvevők rendelkezésére bocsátottuk, és minden esetben hivatkoztunk a 
konferencia hivatalos honlapjára. Az anyagokat e-mailben is megküldtük minden 
résztvevőnek. 

• Inkluzivitás 
A részvételi felhívást számos különböző módon közzétettük, így többek között e-
mailben meghívót küldtünk az SWG közösség tagjainak, valamint a jelentkezési lapra 
mutató linkeket terjesztettük a Twitteren és a Linkedinen keresztül. Ennek nyomán 
több mint 400-an megnyitották a jelentkezési lapot, 245-en pedig ki is töltötték és be 
is küldték azt. A résztvevők (véletlenszerű) kiválasztása oly módon történt, hogy 
biztosított legyen a különböző nemű, életkorú, szociális hátterű, lakóhelyű és 
foglalkoztatási státuszú személyek képviselete. 

• Reprezentativitás 
Bár a minta mérete statisztikai értelemben nem reprezentatív, a minta összeállítására 
szolgáló mechanizmust úgy alakítottuk ki, hogy a résztvevők körében a lehető 
legnagyobb heterogenitást érjük el, és ezzel kicsiben reprodukáljuk a célközönséget. 

• Tájékoztatás 
Az összes résztvevő széles körű tájékoztatást kapott mind a konferenciáról, mind a 
vitacsoportban megvitatott témákról. A bevezető részben a semlegesség és a 
teljesség elvének megfelelően újból ismertettük a projekt célkitűzéseit és 
modalitásait. Emellett az SWG projektmenedzsereinek közvetlen telefonszámain 
keresztül minden résztvevő további információkat kérhetett az eseményről. 

• A csoportok munkája 
A folyamat fő célkitűzése az volt, hogy az Európai Uniónak címzett, a résztvevők által 
széles körben osztott konkrét ajánlásokat fogalmazzunk meg. Úgy alakítottuk a 
munkamódszert, és úgy vezettük a csoportokat, hogy a folyamat középpontjában a 
résztvevők észrevételeinek összegyűjtése, kidolgozása és összefoglalása álljon, és 
ugyanilyen hangsúlyt kapjon ezeknek az észrevételeknek az áttekintése és 
validálása a csoportok egy későbbi munkaülésén. 

• Ütemezés 
A munkaülések során kellemes légkört biztosítottunk, és bőséges időt adtunk a 
résztvevőknek arra, hogy megismerjék a megvitatandó kérdéseket, kifejtsék 
nézeteiket és meghallgassák mások véleményét. Emiatt a két főbb csoportot két 
alcsoportra osztottuk. A megbeszéléseket két napra ütemeztük, hogy a 
résztvevőknek legyen idejük átgondolni az elhangzottakat.  
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• Nyomon követés  
A munka utolsó napján minden csoport átnézte és validálta a munka előző 
szakaszában kidolgozott ajánlások első tervezetét. Miután az eredményekről szóló 
jelentést eljuttattuk a Minisztertanács elnökségének európai politikai osztályához, és 
megkaptuk a vonatkozó engedélyt, az ajánlások végleges változatát megosztottuk a 
vitacsoport valamennyi résztvevőjével. A résztvevőket minden esetben felkértük, 
hogy továbbra is kövessék nyomon a konferencia tevékenységeit a honlapon és a 
közzétételre kerülő frissítéseken keresztül. 

• Integritás 
A kapott megbízatásnak megfelelően az SWG autonóm módon végezte a teljes 
munkafolyamatot. A Minisztertanács elnökségének európai politikai osztálya 
folyamatos tájékoztatást kapott a kezdeményezés különböző lépéseiről és az elért 
eredményekről. 

• Adatvédelem 
Maradéktalanul biztosítottuk a résztvevők adatainak védelmét. A vitacsoportban való 
részvétel egyik feltétele volt, hogy a jelölteknek alá kellett írniuk a jogszabályban 
előírt beleegyező nyilatkozatot. 

• Értékelés 
A folyamat végén minden résztvevő kérdőívben számolhatott be tapasztalatairól. A 
kérdőív eredményeit ez a jelentés is ismerteti. 

 

1. A résztvevők kiválasztása, a részvétel folyamata 
 
Kiválasztás 

A rendezvényt megelőző kommunikációs szakaszban arra törekedtünk, hogy legalább 50, a 
kezdeményezésben való részvétel iránt érdeklődő olasz állampolgárt toborozzunk a vitacsoportba. 

Erre a célra létrehoztunk egy rövid jelentkezési lapot: ez tulajdonképpen egy kérdőív volt, amelyet 
online kellett kitölteni az SWG platformján, és amelyben a részvétel iránt érdeklődők jelentkezhettek 
a vitacsoportba. A jelentkezéshez csak azokat az adatokat kellett megadniuk, amelyekre 
szükségünk volt a jelentkezők klaszterekbe sorolásához. A résztvevőket ezután véletlenszerűen 
választottuk ki ezekből a klaszterekből. A részvételhez a jelölteknek rendelkezniük kellett 
internetkapcsolattal, továbbá egy mikrofont és kamerát egyaránt magában foglaló eszközzel. A 
részvétel másik feltétele a konferencia alapokmányának aláírása volt. 

A jelentkezési lapot közösségi hálózatokon terjesztettük, az SWG fiókjain keresztül. E célból hat 
posztot helyeztünk el a Twitteren és egyet a Linkedinen, a következő eredményekkel: 

 
Közösségi 

oldalak 
Időpontok Megtekintések 

száma 
A jelentkezési lapra 

mutató link megnyitása 

Twitter 6 poszt 
március 8. és 10. között 889 31 

 
Linkedin 

1 poszt 
március 8-án 

410 25 
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Ezzel egy időben az SWG közösség tagjait is felkértük a jelentkezésre, hogy biztosítani tudjuk az 
olasz lakosság maximális képviseletét, nemcsak társadalmi jellemzők, hanem az elképzelések, a 
kulturális irányultság és az értékek tekintetében is. 

Jelentkezni március 8-án 8 óra és március 10-én 16 óra között lehetett. Összesen 420-an nyitották 
meg a jelentkezési lapot, és közülük 225-en ki is töltötték azt. 

Összesen 140 fő volt kiválasztható, közülük 70-et választottunk ki különböző – a nemek, a földrajzi 
eloszlás, az életkor és a végzettség szempontjából kiegyensúlyozott jelenlétet biztosítani hivatott – 
kritériumok alapján. 

A jelöltek kiválasztása során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az egyenlő esély elve szerint 
járjunk el, így a résztvevőket a feltételes véletlenszerűség kritériumán alapuló eljárások keretében 
választottuk ki. 

A sorsolás véletlenszerűsége a projekt központi eleme volt, amellyel biztosítani kívántuk a részvételi 
folyamat méltányosságát. A kezdeményezés szellemében azonban fontosnak tűnt egy olyan 
stratégia alkalmazása, amely nemcsak arra irányult, hogy a lehető legtöbb embert vonjuk be, hanem 
arra is, hogy a kiválasztott személyek körében biztosítsuk a lehető legnagyobb heterogenitást és 
ezzel előmozdítsuk az inkluzivitást. 

 

A kiválasztható jelöltek megoszlása a következő volt: 

 
 

Miután kiválasztottuk a 70 jelöltet, a rendezvény reggelén telefonon értesítettük őket, hogy erősítsék 
meg részvételi szándékukat. A hívásokat az SWG CATI kapcsolattartó központja kezdeményezte. 
E szakasz végén 59 személyt regisztráltunk, akik megerősítették részvételüket. Közülük 55-en 
vettek részt ténylegesen és aktívan a vitacsoportban. 

A vitacsoport szociális és életkor szerinti összetétele a következő volt: 
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Ábra a kiválasztási folyamat eredményeiről: 
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Kommunikációs anyagok 

Annak érdekében, hogy a résztvevők a legelső szerepvállalásuktól kezdve aktívan és motiváltan 
működjenek közre a vitacsoportban, az alábbi anyagokat bocsátottuk rendelkezésükre: 

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

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

 

2. A vitacsoport megszervezése 
 

Annak érdekében, hogy a munkájuk miatt elfoglalt résztvevők a lehető legnagyobb mértékben részt 
tudjanak venni a vitacsoportban, a megbeszéléseket két egymást követő fél napra – köztük egy 
munkaszüneti napra – ütemeztük: 

• március 11-én pénteken 16 és 20 óra között, és 
• március 12-én szombaton 10 és 12 óra között. 

E döntéssel egyrészről az volt a szándékunk, hogy megkönnyítsük a munkavállalók részvételét a 
kezdeményezésben, másrészről pedig az, hogy lazítsuk a részvétellel járó erőfeszítéseket, és ezzel 
ösztönözzük a nagyobb figyelmet és részvételt, illetve azt, hogy több teret adjunk a benyújtott 
kérdések és javaslatok megvitatásának. 

A vitacsoport résztvevői a GoToMeeting platformon keresztül vettek részt a két munkaülésen. A 
résztvevőket 4 csoportra osztottuk (tematikus területenként kettőre), a munkaüléseket az SWG 
moderátora irányította, és az elhangzottakat jegyzőkönyvben rögzítettük. A moderátorok két 
különböző vitaszakaszt (tematikus területenként egyet) jártak be a résztvevőkkel azzal a céllal, hogy 
mindannyiukat a lehető legnagyobb mértékben bevonják, és biztosítsák a maximális inkluzión és 
semlegességen alapuló megközelítést. 

 

 

3. Munkamenetrend 
 

Első ülés (2022. március 11., péntek) 

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

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

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

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

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

Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és 
foglalkoztatás 

1. Túllépni a 20. századi termelési modellen 
 

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

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

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

modellt. 

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

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

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

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

egyik alapvető gyengesége az önellátás hiányával függ össze. 

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

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

igazságosságot, akkor komoly technológiai eszközökkel kell rendelkeznünk. Ehhez elengedhetetlen 

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

technológia, a műszaki tudományok és a matematika területére összpontosít. 

A résztvevők szerint a technológiai innováció, a fenntartható energia, valamint a turizmus és a 
kultúra az a három terület, amely alapvető figyelmet érdemel a jövő európai gazdaságának 

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

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

függőség a nem uniós országoktól. 

 

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

használni az alternatív energiaforrásokat. 
2. Be kell ruházni egy turizmuson és kultúrán alapuló gazdaságba, beleértve 

a számos kisebb európai úti célt is. 
3. Nagy hangsúlyt kell fektetni a technológiára és az innovációra mint a 

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

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

Ahhoz, hogy túllépjünk a huszadik századi gazdasági berendezkedésen, felül kell vizsgálnunk az 
üzleti tevékenységet szabályozó előírásokat és eljárásokat is. E tekintetben a résztvevők négy 
ajánlást fogalmaztak meg, amelyek ugyanazt a logikát követik: egyrészről egyszerűbbé kell tenni a 
szabályokat, másrészről továbbra is határozottan fel kell lépni a szabályokat megszegőkkel 
szemben (különösen a hamisított termékek és a tisztességtelen verseny tekintetében). 
A résztvevők kiemelték, hogy a gazdasági szabályoknak mindenekelőtt hatékonyaknak kell lenniük, 
és a lehető legkisebb mértékben szabad csak olyan rendelkezéseket alkalmazni, amelyek a 
termelési folyamatok szabványosítására irányulnak (mivel az ilyen előírások veszélyeztetik a mély 
kulturális gyökerekkel rendelkező helyi termékek előállítását). Emellett kritikával illették azt a 
jelenséget, hogy mezőgazdasági javakat kell megsemmisíteni amiatt, hogy be kell tartani az előre 
meghatározott termelési kvótákat. 

 
AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

 
1. Vissza kell szorítani a bürokráciát (engedélyek, tanúsítványok). 
2. Vissza kell szorítani a termékek szabványosítását, és el kell ismeri a helyi 

és regionális kulturális és termelési sajátosságokat (tiszteletben kell tartani 
a termelési hagyományokat). 

3. A mezőgazdasági termelésben túl kell lépni a rögzített kvóták logikáján, és 
fel kell hagyni a megtermelt többlet megsemmisítésével. 

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

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

 
Ha hátunk mögött akarjuk hagyni a huszadik századi termelési modellt, nemcsak a termelési 
módszereket kell megváltoztatnunk, hanem egy olyan új kultúrát is ki kell alakítanunk, amelyben a 
növekedési mutatókat nem csupán a megtermelt áruk mennyiségére alapozzuk, hanem arra a 
képességünkre is, hogy a polgároknak esélyt kínáljunk a boldogságra. Az új gazdaságban a 
szakpolitika hatásainak és a beruházásoknak a megítélésekor nem a termékekből, hanem az 
emberekből kell kiindulnunk. Ezt azt jelenti, hogy a bruttó hazai termék mérésén alapuló 
mutatórendszerről egy olyan rendszerre kell áttérni, amely képes mérni az emberek jóllétét, azaz a 
bruttó hazai boldogságot. 

 
AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Ki kell alakítani egy olyan gazdaságot, amely nem termékek, hanem 
boldogság „előállítására” irányul. 
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4. Az államok nagyobb fokú integrációja 
 
Mindenki számára világossá vált – még azok számára is, akik kevésbé elégedettek a jelenlegi 
berendezkedéssel és az Európai Unió által eddig elért eredményekkel –, hogy a monetáris unió nem 
elegendő, és hogy Európának összetartó politikai egységként egyre nagyobb erővel kell fellépnie, 
képesnek kell lennie egységes álláspontot képviselve tárgyalni külső felekkel, az Unión belül pedig 
szolidárisabban kell cselekednie. Az Európai Unió politikai, kereskedelmi és termelési erejének 
növelése szempontjából kulcsfontosságú a szorosabb egység, tehát az alaptörvények 
homogenitása, valamint a vállalkozások és a polgárok adóztatásának integrált és koherens 
rendszere, amelyben összhangba kerülnek a bérek és a polgároknak nyújtott szolgáltatások. Csak 
ily módon lesz képes Európa csökkenteni a társadalmi különbségeket és javítani az életminőséget. 

Ez azt jelenti, hogy nem szabad elvetni az elmúlt évek eredményeit, és meg kell őrizni a jóléti 
koncepciót, mivel az a vitacsoport résztvevői szerint a világ legfejlettebb rendszere, amely a 
leggondosabban ügyel arra, hogy polgárainak egyenlő esélyeket és társadalmi igazságosságot 
biztosítson. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

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

2. Meg kell szilárdítani a közös fizetőeszköz, valamint a fizetési rendszerek és 
a távközlés összekapcsolása terén elért eredményeket. 

 

A múlt vívmányai mai szemszögből azonban már nem tűnnek elegendőnek, és a jövő Európájának 
határozott előrelépést kell tennie a tagállamok közötti integráció terén, mégpedig egy olyan belső 
elképzelés szerint, amely immár nem a versenyen, hanem az együttműködésen alapul, és amelynek 
köszönhetően minden európai polgár a garanciák és a lehetőségek ugyanazon rendszerét élvezheti 
az Unió valamennyi tagállamában. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Az egyes államoknak túl kell lépniük az önös érdekeiken, és le kell számolni 
azzal a tendenciával, hogy az államok mások kárára igyekeznek előnyökhöz 
jutni. 

2. Olyan rendszert kell létrehozni, amely azonos jogszabályokat, 
adórendszereket, jogokat és kötelességeket biztosít minden országban. 

3. Össze kell hangolni a különböző államok adórendszereit, különösen a 
vállalkozások tekintetében (meg kell szüntetni a vámszabad területeket és 
az alacsony adómértékeket). 

4. A termékek árát összhangba kell hozni, és azonos vásárlóerőt kell 
biztosítani a különböző államokban. 

5. Csökkenteni kell a bérkülönbségeket a különböző államok, valamint az 
országokon belül a régiók között. 

6. Közös felelősséggé kell tenni a különböző tagállamok államadósságát. 

5. Inkluzivitási politikák 
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A méltányos és polgárai számára a boldogság lehetőségét biztosítani képes Európa inkluzív, és 
folyamatosan nagy figyelmet fordít az egyenlőtlenségek leküzdésére. Az ajánlások kijelölik a régóta 
vágyott célok (például a nemek közötti egyenlőség) megvalósításához vezető utat, továbbá új 
követelményeket is megfogalmaznak a jelen társadalmainak kulturális átalakulásához kapcsolódóan 
(a digitális egyenlőtlenségek megszüntetése és jog az egészséges környezetben való élethez). 

 

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

között az apák számára biztosított szülői szabadság előmozdításával és a 
gyermekgondozási létesítmények megerősítésével. 

2. Kezelni kell a digitális egyenlőtlenségeket. 
3. Biztosítani kell, hogy minden európai polgár egészséges és fenntartható 

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

esélyt kell biztosítani az önmegvalósításra és az önmeghatározásra. 
5. Minden szinten elő kell mozdítani a generációváltást. 
6. A különböző államokban kiegyensúlyozott módon kell kezelni a menekültek 

és a migránsok fogadását. 
 
Az iskolák és az oktatáspolitikák szerepe ismételten központi jelentőségűnek tűnik: nemcsak azért, 
mert a fiatalokat fel kell vértezni a munkaerőpiacra való belépéshez szükséges készségekkel, 
hanem egy európai kultúra felépítése érdekében is. Az intézmények Európájának kiépítését 
követően létfontosságú, hogy a népek Európája is létrejöjjön. Ebből a nézőpontból hangsúlyt kapott 
egy közös nyelv jelentősége, amely lehetővé teszi a különböző országok polgárai közötti 
párbeszédet, valamint a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést. Az eszperantó nyelv 
elképzelése füstbe ment, és miután az Egyesült Királyság kivált az Európai Unióból, 
megkérdőjeleződött az angolnak– ami a nemzetközi kapcsolatokban, illetve a tudományos világban 
és a gazdasági rendszerben fontos nyelv – mint közös nyelvnek a létjogosultsága is. 
 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Ösztönözni kell egy közös nyelv elfogadását. 
2. Be kell ruházni az iskolákba, valamint az egyes nemzetek történelme helyett 

az európai történelem oktatásába, továbbá a politikai gazdaságtan és az 
állampolgári ismeretek tanításába. 

3. Biztosítani kell a kultúrához való hozzáférést, az oktatásba való bejutást, 
valamint a különböző tagállamok diákjai és polgárai közötti 
csereprogramokban való részvétel lehetőségét. 
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Az inkluzivitási politikáknak alapvető szerepe van abban, hogy a polgárok előtt lehetőségek álljanak. 
A vitacsoport résztvevői ebből a szempontból azt emelték ki, hogy Olaszország gyakran képtelen 
volt felhasználni az e célra rendelkezésre álló európai alapokat. Az inkluzivitás és a hozzáférhetőség 
azt jelenti, hogy az európai intézmények közelebb kerülnek a polgárokhoz, és az európai polgárok 
több információval rendelkeznek az őket uniós polgárokként megillető jogokról, és tudatosabban 
élnek ezen jogokkal. Ezzel kapcsolatban felmerült az uniós intézmények és a polgárok közötti 
közvetlen, nem feltétlenül a tagállamok közvetítésével megvalósuló kapcsolat jelentősége. 
 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 
1. Elő kell mozdítani az egyenlőtlenségek csökkentését célzó európai alapok 

igénybevételét. 
2. Az európai intézményeknek hozzáférhetővé kell válniuk a polgárok 

számára, és közelebb kell kerülniük hozzájuk. 
3. Ösztönözni kell a polgárok közvetlen hozzáférését, és egyértelműen kell 

tájékoztatni őket jogaikról és az előttük álló lehetőségekről. 
 

6. Foglalkoztatás 
 
A foglalkoztatás témája rendszeresen felbukkant átfogó elemként és olyan közvetlen hatású 
területként, amely befolyásolja, hogy miként lesz képes az Európai Unió végrehajtani az ajánlásokat. 
A résztvevők közötti vita során egyértelművé vált, hogy a foglalkoztatás kérdése központi 
jelentőségű az emberek életében, ugyanakkor a gazdaság és a társadalmi igazságosság körébe 
tartozó témák megerősítése nélkül a foglalkoztatás kezelése sem lehetséges. Nagyon erős az 
elvárás egy olyan Európai Unió iránt, amelyben az aktív munkaerőpiaci politikák továbbra is központi 
jelentőségűek és egyre nagyobb mértékben összehangoltak. 
 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 
1. Egy európai foglalkoztatási központon keresztül ösztönözni kell az európai 

munkavállalók cseréjét. 
2. Uniós szinten integrált foglalkoztatáspolitikákat kell létrehozni. 
3. Ösztönzőket kell létrehozni a foglalkoztatást biztosító vállalkozások 

számára. 
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Európa a világban 

 
A közelmúlt nemzetközi eseményei és mindenekelőtt az Oroszország és Ukrajna közötti háború 
hatására alapvetően változott annak megítélése, hogy milyen nemzetközi szerepet kellene vállalnia 
Európának. 
Az összegyűjtött ajánlások lényegében egy olyan tengely mentén helyezkednek el, amely az Unió 
megerősítését célozza (mind identitását, mind gazdasági erejét illetően), és amely Európát a többi 
országgal való kapcsolatait illetően hivatkozási alapként és példaként állítja be. 
 

 

 

 

 

1. Az európai identitás megerősítése 
 
Annak érdekében, hogy az Európai Unió a határain kívül is elismert erővé váljon, mindenekelőtt a 
belső kohéziót kell megvalósítania, nemcsak gazdaságilag és pénzügyileg, hanem az identitást és 
az értékeket illetően is. Az identitást pedig nem lehet homologizálással megvalósítani: a közös 
alapvető értékek keretén belül a helyi sajátosságokat kell megerősíteni. 

E tekintetben figyelembe kell venni az Unió területének esetleges bővülését is, amely a vitacsoport 
egyes résztvevői szerint nem mehet végbe megkülönböztetés nélkül, hanem ennek során gazdasági 
normák helyett a kultúrák és az értékek kölcsönös elismerésére kell összpontosítani. 

 
AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

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

2. A tisztelet kultúrájának előmozdítása és a különböző államok polgárai 
közötti kölcsönös inspiráció ösztönzése érdekében létre kell hozni az 
európai kultúra intézetét. 

3. Újra meg kell határozni az összetartozás elveit az új tagjelölt országok 
számára, megerősítve az olyan tényezőket, mint a kulturális identitás és az 
értékek. 

  

Az európai identitás 

megerősítése 

A gazdaság és az 

intézmények megerősítése 

Együttműködés és 

partnerségek 

 

Politikai és kulturális 

referenciapont 
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2. A gazdaság és az intézmények megerősítése 
 
A polgárok szerint a jövő Európájának vezető szerepet kell játszania a nemzetközi színtéren, ám ez 
csak akkor valósulhat meg, ha az Unió erős és független más országoktól. Általánosan ismert tény, 
hogy az Unió országai nem bővelkednek nyersanyagokban, pedig létfontosságúnak tűnik, hogy az 
Unió képes legyen nagyobb függetlenséget biztosítani magának az energiaellátás, a mezőgazdaság 
és a technológiai termékek terén. 

Ehhez célzott beruházásokra van szükség az olyan területeken való felzárkózáshoz, mint például a 
technológia – ahol úgy tűnik, az Európai Unió jelenleg nem tölt be vezető szerepet –, vagy akár az 
élelmiszer- és az energiaágazat. 

Az Oroszország és Ukrajna közti háború nyomán ismét középpontba került az integrált európai 
védelmi politika jelentősége, amelynek keretében a NATO-hoz való viszonyunkban – amelyben 
vállalt tagságunk nem kérdéses – egyedi identitással és nagyobb autonómiával kell rendelkeznünk. 

Végezetül precíz döntésekre van szükség a jövőre nézve, komoly beruházásokat eszközölve a 
tudományba és a kutatásba, hogy fejleszteni lehessen a fiatal európaiak készségeit. 

 

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

ellátási láncban (mindenekelőtt a búza tekintetében) és a technológia 
területén (mikrocsipek). 

2. Elő kell mozdítani a tipikus regionális és európai termékek gyártását. 
3. Meg kell erősíteni az európai ipari klasztereket (pl. acél). 
4. Zöld nézőpontból kell erősíteni a helyi energiatermelést (gáz, napenergia, 

szélenergia). 
5. Fejleszteni kell a repüléstechnológiákat. 
6. Európai tudományos laboratóriumokat kell létrehozni (európai vírusbank). 
7. Fel kell állítani egy közös európai hadsereget, amely a NATO keretein belül 

cselekszik, de amelynek a NATO-n kívüli fellépését is elő kell segíteni. 
8. Be kell ruházni az oktatók képzésébe (európai csereprogramok tanároknak, 

Erasmus tanároknak). 
9. Új uniós tudományos intézmények létrehozásával fokozni kell az európai 

kutatók mobilitását. 
10. Elő kell mozdítani az innovatív induló vállalkozások megjelenését. 
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3. Együttműködés és partnerségek 
 
A jövő Európájára a polgárok nem úgy tekintenek, mint egy vagyonát védelmező erődre, hanem 
mint a nemzetközi porond meghatározó szereplőjére, amely képes a világ minden országával 
párbeszédet folytatni. E párbeszéd kereskedelmi alapokról indul, célja pedig gazdasági vezető 
szerep elérése, amely partnerségek és nagy nemzetközi jelentőségű projektek kiépítésével 
szilárdítható meg. 

Mindennek célja együttműködést kialakítani a világ kevésbé biztonságos területeivel és odafigyelni 
ezekre, a legszegényebb országok megsegítését célzó ad hoc projektek, valamint a Kelet 
országaival folytatott kulturális és gazdasági együttműködés segítségével. 

Különös figyelmet kell fordítani a migráció kérdésére is, jobb koordinációt folytatva a különböző 
államok között, és közös eljárások szerint kezelve a kérelmeket és az embereket. 

 

AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 
1. Fel kell lendíteni az exportot. 
2. Népszerűsíteni kell a transznacionális európai turisztikai útvonalakat. 
3. Ki kell dolgozni a kereskedelmi tárgyalások európai szintű rendszerét 

(amelyben az Unió tárgyal, nem az egyes államok vagy vállalkozások), hogy 
jobb alkupozícióval rendelkezzünk, valamint hogy korlátozásokkal 
lehessen élni az emberi jogok tiszteletben tartásának függvényében. 

4. A Nemzetközi Űrállomáshoz hasonló nagyszabású nemzetközi projekteket 
kell végrehajtani. 

5. Iskolák és kórházak építését célzó projekteket kell finanszírozni Afrikában, 
ám mellőzve a gyarmati hozzáállást, helyette az európai jogok és értékek 
tiszteletben tartását célozva. 

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

7. Elő kell mozdítani a technikusok és az oktatók cseréjét. 
8. Közös szabályrendszert kell létrehozni migránsok fogadására, amelyben 

különböző eljárások vonatkoznak a humanitárius és a gazdasági migráció 
esetére, méltányos elosztás jön létre a különböző államok között, és közös 
szabályok vonatkoznak az érintettekre (népszámlálás, valamint a 
magatartás és a foglalkoztatási helyzet ellenőrzése). 
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4. Politikai és kulturális referenciapont 
 
A fent vázolt forgatókönyv szerint Európának a jogok és az etika felől szemlélve egyértelmű politikai 
és kulturális referenciapontot kell képeznie világszinten, példát mutatva az egészséges környezetet, 
az emberek jogainak tiszteletben tartását, valamint a Kelet és a Nyugat közötti párbeszédet biztosító 
döntések meghozatalával. 

 
AZ AJÁNLÁSOK DIÓHÉJBAN 

1. Az EU-nak zöld kontinensként vezető szerepet kell betöltenie, elsőként kell 
elérnie a kibocsátásmentességet, és fokoznia kell a tisztaenergia-előállítást 
(szél- és napenergia). 

2. Exportálni kell a környezetre semmilyen káros hatást nem gyakorló 
termékek előállítására szolgáló technológiákat. 

3. Az Uniónak a Kelet és Nyugat összefolyásánál egyfajta agoraként kell 
működnie, előmozdítva a kulturális párbeszédeket és a közös kulturális 
kezdeményezéseket (ilyenek lehetnek például a különböző európai 
fővárosokban, rotációs jelleggel megrendezett művészeti világnapok, 
amelynek művészeti programjában egyaránt szerepelnének keleti és 
nyugati művészek). 

4. Létre kell hozni egy európai etikai modellt a migrációs eljárások kezelésére, 
amelyet nemzetközi szinten is meg kell osztani. 

 
 

6 A résztvevők végső értékelése 
 
A kétnapos munka végén a résztvevőket megkértük, hogy töltsenek ki egy rövid kérdőívet, amelyben 
értékelik a szerzett tapasztalatokat. A kérdőívet két nappal a vitacsoport ülését követően küldtük ki, 
hogy a résztvevőknek elegendő ideje legyen feldolgozni az eseményeket, és kiegyensúlyozott 
visszajelzést tudjanak adni. 

A kapott eredmények különösen magas szintű elégedettségről tanúskodnak, mind a témák iránti 
érdeklődést illetően, mind pedig a részvétel élményének, valamint a meghallgatottság és az inklúzió 
érzetének szempontjából. 

  



 

275 
 

 
ELÉGEDETTSÉG A VITACSOPORTBAN VALÓ RÉSZVÉTELLEL 

 
 

 
Bár különböző tapasztalatokkal, készségekkel és motivációkkal indultak, a résztvevők úgy érezték, 
hogy aktívan részt vettek a munkában: a válaszadók 98%-a úgy ítélte meg, hogy aktívan részt vett 
a folyamatban, és pozitívan járult hozzá a megbeszélésekhez. 

Általánosságban a résztvevők nagyon hasznosnak érezték e tapasztalatot, amelyre mindenekelőtt 
az aktív részvétel lehetőségeként tekintettek, és amelynek köszönhetően immár közelebb érzik 
magukat az uniós intézményekhez. Ennek eredményeként szinte minden válaszadó azt kérte, hogy 
a későbbiekben is kerüljön sor ilyen típusú kezdeményezésre. 
 

„AZ EURÓPA JÖVŐJÉRŐL SZÓLÓ KONFERENCIA OLASZ POLGÁRI VITACSOPORTJA” 
RELEVANCIÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

 
Minden résztvevő jelezte, hogy ha a jövőben újra sor kerülne egy ilyen eseményre, szívesen részt 
venne azon, sőt, ismerőseinek is ajánlaná a részvételt. 
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Az Európa jövőjével foglalkozó litván polgári vitacsoport 
Jelentés 

 
 
E jelentés négy részből áll. Az elsőben röviden bemutatjuk az esemény szervezési szempontjait, a 
másodikban pedig azok az ajánlások találhatók, amelyeket a polgári vitacsoport résztvevői 
fogalmaztak meg az uniós és a litván nemzeti szakpolitikák számára. A harmadik részben röviden 
elemezzük a vitacsoport keretében folytatott megbeszéléseket és a főbb eredményeket. Végezetül 
a negyedik részben összehasonlítjuk a polgári vitacsoport munkájának eredményeit azon 
közvélemény-kutatások eredményeivel, amelyben a litván polgárokat kérdezték Európa helyzetéről 
és jövőjéről. 

1. A nemzeti polgári vitacsoport munkájának megszervezése 
 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia keretében a nemzeti polgári vitacsoportok megszervezéséhez 
kiadott útmutatások alapján a kutatással foglalkozó Kantar TNS csoport litván irodája a 
külügyminisztérium nevében 2021 decemberében kidolgozott egy módszertant a litván polgárok 
véletlenszerű, rétegzett és reprezentatív mintájának kiválasztásához. Ennek segítségével a Kantar 
TNS kiválasztott 25, 18 és 65 év közötti litván polgárt, akik Litvánia különböző társadalmi-gazdasági 
csoportjait és valamennyi földrajzi régióját képviselikxii. 
A kiválasztott polgárok január 14-én egy virtuális megnyitóra voltak hivatalosak, amelyen 
tájékoztatást kaptak a nemzeti polgári vitacsoporthoz kapcsolódó elképzelésről, és megvitatták az 
Európa jövője szempontjából legrelevánsabb témákat. Az eseményt követően a résztvevők egy 
dokumentumot kaptak, amely részletesebben bemutatta a megbeszélt témákat, és 
információforrásokkal szolgált. 
A Külügyminisztériumban január 15-én sor került az Európa jövőjével foglalkozó nemzeti polgári 
vitacsoport ülésére. Az eseményt közösen szervezte a Külügyminisztérium, a Kelet-Európai 
Tanulmányok Központja (EESC) és a Kantar TNS. A 25 kiválasztott polgár személyesen vett részt 
az eseményen. 
 
A vitacsoport résztvevői két uniós politikai témával foglalkoztak: egyrészt, hogy milyen külpolitikai 
szereppel és hatáskörökkel kellene rendelkeznie az EU-nak, másrészt hogy milyen gazdasági 
szerepet kellene betöltenie. Az esemény során e témákban külön üléseket tartottak, amelyek elején 
az EU szakpolitikáival foglalkozó két szakértő, Linas Kojala (EESC) és Ramūnas Vilpišauskas 
professzor (Vilniusi Egyetem) röviden ismertette a polgárokkal az ülés témája szempontjából 
releváns információkat és kérdéseket. A polgárok kérdéseket tehettek fel és véleményt 
nyilváníthattak. A szakértő bevezetőjét követően a résztvevőket három kisebb csoportra osztották, 
amelyek mindegyike reprezentatív mintát alkotott, és mindegyik csoportnak az ülés témájához 
kapcsolódó más-más kérdéssel kellett foglalkoznia. A külpolitikáról szóló ülésen a résztvevők a 
következő kérdésekről beszélgettek: 

1.1. Szükség van-e autonóm uniós védelmi és külpolitikára? 
1.2.  Milyen kapcsolatot kellene kialakítania az EU-nak a kelet-európai szomszédaival, 

Észak-Afrikával és Törökországgal? 
1.3.  Milyen migrációs politikát kellene folytatnia az EU-nak? 

Az EU gazdasági szerepéről szóló ülésen a következő kérdésekkel foglalkoztak a polgárok: 
2.1.  Szükség van-e az uniós költségvetésen belül a pénzeszközök nagyobb mértékű 

újraelosztására és közös uniós hitelfelvételre? 
2.2. Kellene-e a szociális normákat uniós szinten szabályozni? 
2.3. Hogyan lehet megerősíteni az uniós gazdaságot?  

 
xii A litván statisztikai hivatal adatai szerint a kiválasztott polgárok a következő városokat képviselik: Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai és Panevėžys, Vilnius kerületei, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, 
Telšiai és Utena. 
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Az ülés végén mindhárom csoportnak meg kellett fogalmaznia megbeszéléseik főbb 
következtetéseit elvi kijelentések vagy az aktuális uniós szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatos 
konkrét javaslatok formájában. Ezt követően, az általános megbeszélés során a csoportok egy-egy 
képviselője ismertette e következtetéseket a vitacsoport többi résztvevőjével, akik kérdéseket 
tehettek fel, valamint ajánlhatták a javaslatok kiegészítését. A következtetések ismertetését és a 
megbeszéléseket követően a polgárok egyéni szavazással kiválasztottak két következtetést: azt a 
javaslatot vagy kijelentést, amely a legfontosabb volt Litvánia EU-n belüli szerepének megerősítése 
és magának az EU-nak az EU-n belüli sikere szempontjából; valamint azt a javaslatot vagy 
kijelentést, amely a résztvevők mint az EU-ban élő polgárok számára személyes jóllétük 
szempontjából a legfontosabbnak tűnt. A szavazást megbeszélés követte, amely során összegezték 
a nemzeti polgári vitacsoport ülésein felvetett fő elképzeléseket. 
Az eseményt követő héten a szakértők megvizsgálták a megbeszélések tartalmát, és pontosították 
a polgárok által megfogalmazott elképzeléseket. Január 25-én virtuális összefoglaló ülésre került 
sor, amelyen bemutatták a polgároknak a megbeszéléseik alapján készített ajánlásokat. A polgárok 
jelezhették, hogy egyetértenek-e az ajánlásokkal, kiegészíthették azok tartalmát, valamint 
rangsorolhatták azokat. Ez a lehetőség minden résztvevő számára nyitva állt az összefoglaló ülést 
követő héten is, amikor írásban küldhették meg véleményüket és észrevételeiket a vitacsoportok 
szervezőinek. 
 
2. A nemzeti polgári vitacsoport munkájának eredménye 
A jelentés ezen részében bemutatjuk a nemzeti polgári vitacsoport munkájának eredményeit, azaz 
azokat az ajánlásokat és kijelentéseket, amelyeket a munkacsoportok az EU külpolitikai és 
gazdasági szerepével kapcsolatban tettek. 
 
Első ülés: az EU külpolitikai szerepe és hatáskörei 
 

1. Arra kérjük az EU-t, hogy dolgozzon ki hatékony szakpolitikát Kínával szemben. Litvániának 
erősebb támogatásra van szüksége, de Litvániának is jobban össze kellene hangolnia 
álláspontját uniós partnereivel. Az érdekek Unión belüli hatékonyabb összehangolását és a 
Kínára és más külpolitikai témákra irányuló egységes politikát biztosítandó, javasoljuk egy uniós 
külügyminiszteri tisztség létrehozásának megfontolását. 

2. Azt ajánljuk, hogy uniós szinten térjenek vissza a migránsokra vonatkozó kvótarendszer 
létrehozásának kérdéséhez. 

3. Azt ajánljuk, hogy uniós szinten jöjjön létre a migrációs kihívások kezelésével foglalkozó 
bizottság, hogy gyorsabban lehessen reagálni a migrációs válságokra, hogy biztosítani lehessen 
a tagállamoknak a nemzeti érdekeik kifejtésére és védelmezésére irányuló jogát, valamint hogy 
közös iránymutatásokat lehessen kidolgozni és végrehajtani a migrációkezelésre vonatkozóan. 

4. A gazdasági és humanitárius kapcsolatok megerősítését ajánljuk az észak-afrikai országokkal – 
szem előtt tartva ezen országok politikai helyzetét –, mindenekelőtt Kínának, Oroszországnak 
és más országok régióra gyakorolt befolyásának csökkentése érdekében. 

5. Ajánljuk a kapcsolatok megerősítését Kelet-Európával, és az olyan gazdasági intézkedések 
előmozdítását, amelyeket az egyének is megéreznek. 

6. Arra szólítunk fel, hogy a külföldi szervezetekkel szembeni uniós szankciók legyenek 
szigorúbbak, célzottabbak, és a szankcionált állam kulcsfontosságú szereplőire (pl. politikai 
vezetőire) is terjedjenek ki. 

7. Arra szólítunk fel, hogy az EU közös kül- és biztonságpolitikája az uniós tagállamok, az európai 
régiók és társadalmak közötti szolidaritás alapelvére épüljön.  

8. Azt ajánljuk, hogy az EU vizsgálja felül az eddigi nyitott migrációs politikáját, amelynek 
következtében biztonsági problémák jelentkeznek, növekszik a bűnözés, és a társadalmakon 
belül zárt közösségek jönnek létre. 

9. Arra kérjük Litvániát, hogy aktívabban szólaljon fel a migrációs politikai kérdésekben, és 
kezdeményezzen megbeszéléséket a migrációs kihívásokról. 

10. Azt ajánljuk, hogy az EU aktívan és szigorúan lépjen fel a migrációs áramlásokat hibrid 
támadások eszközeként használó államokkal szemben, mégpedig azáltal, hogy egyhangúlag 
szigorúbb szankciókat alkalmaz, ugyanakkor párbeszédet is folytat ezen államokkal a helyzet 
dezeszkalációja érdekében. 
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Második ülés: az EU gazdasági szerepe 
1. Azt ajánljuk, hogy az EU hozzon különböző intézkedéseket a fontos termékek 

ellátásbiztonságának fokozása érdekében, például priorizálja az EU-n belüli kereskedelmet, 
ösztönözze a csúcstechnológiájú termékek gyártását, valamint diverzifikálja tovább a fontos 
forrásokat. Ajánljuk újabb exportpiacok felkutatásának folytatását is. 

2. Ajánljuk a földgázszerződésekkel kapcsolatos megközelítés felülvizsgálatát, valamint a 
törekvést mind hosszú, mind rövid távú szerződésekre. Ajánljuk az energiabeszerzési 
források további diverzifikálását. 

3. Ajánljuk az európai zöld megállapodásban foglalt intézkedéseknek és azok végrehajtásának 
felmérését, figyelembe véve az esetleges negatív társadalmi-gazdasági következményeket. 
A zöld megállapodás céljainak megvalósítása során ajánljuk a megújuló energiaforrások 
mellett a nukleáris energia és a földgáz használatát is. 

4. Hangsúlyozzuk, hogy minden tagállam számára elengedhetetlen az uniós jog elsőbbségének 
tiszteletben tartása. Felszólítjuk Litvániát, hogy e tekintetben képviseljen egyértelmű és elvi 
alapú álláspontot. 

5. Azt ajánljuk, hogy Litvánia jobban használja ki az uniós országokban bevált gyakorlati 
megoldásokat a magasabb szociális normákra, a vállalkozásfejlesztésre és a fenntartható 
fejlődésre irányuló céljai elérése érdekében. 

6. Azt ajánljuk, hogy nagyobb hangsúly kerüljön a kiberbiztonság fokozására, többek között az 
adatinfrastruktúra védelmére. 

7. Azt ajánljuk, hogy az EU és tagállamai kezeljék prioritásként a polgárok gazdasági 
műveltségét, az oktatást és az információterjesztést. 

8. Azt ajánljuk, hogy az új uniós kereskedelmi megállapodásokba kerüljenek be ambiciózus 
szociális, valamint munka- és egészségügyi normák. Azt ajánljuk, hogy készüljenek uniós 
szintű iránymutatások azzal kapcsolatban, hogy mit kell és mit nem szabad megtenniük a 
közösségimédia-platformoknak a felhasználói információk és a személyes adatok kezelése 
során. 

9. Azt ajánljuk, hogy az uniós szintű közös hitelfelvétel képezze további mérlegelés tárgyát 
kedvezőbb hitelfelvételi feltételek kidolgozása érdekében. Ajánljuk továbbá pénzügyileg 
fenntartható és felelős szakpolitikák kidolgozását, amelyek következtében a tagállamoknak 
kevesebb hitelt kell felvenniük. 

10. Az uniós pénzeszközök felvételére és felhasználására irányuló felügyelet megerősítését 
ajánljuk, kezdve az önkormányzatokkal, továbbá javasoljuk a pénzeszközök 
felhasználásának kiigazítására vonatkozó jelenlegi gyakorlat konszolidálását. Mivel az 
uniós finanszírozás kedvezményezettjeinek objektív körülményei változhatnak, nagyon 
fontos egyensúlyba hozni az átláthatóság igényét a rugalmasság igényével. 

11. Ajánljuk, hogy Litvánia továbbra is aktívan ösztönözze a vállalkozásfejlesztést és a 
beruházásokat a saját régióiban. 

 
3. A nemzeti polgári vitacsoport megbeszéléseinek és 

eredményeinek elemzése 
A nemzeti polgári vitacsoport résztvevői a Litvánia számára jelenleg legrelevánsabb, fontos 
kérdésekkel (amelyről messzemenő viták folynak a nemzeti politikai színtéren és a médiában is), 
továbbá ezek lehetséges megoldásaival foglalkoztak. A vitacsoport által megfogalmazott 
legfontosabb következtetések azt mutatják, hogy a két ülés során leadott összes szavazat csaknem 
45%-a két témát érintő javaslatra érkezett: a Kínával ápolt kapcsolatoknak és a migrációs áramlatok 
kezelésének témájára (lásd a lenti táblázatot). Az energiapolitika kérdése is nagy figyelmet kapott: 
noha csak egy javaslat született e témában, az a résztvevők szavazatainak csaknem 10%-át 
megkapta. Ezek a szavazási eredmények azt sugallják, hogy a polgárok szerint Európa jövőjét 
meglévő (nemzeti) politikai problémák és aktuális ügyek határozhatják meg. 
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Ajánlás Szavazatok 
Első ülés: Az EU külpolitikai szerepe és hatáskörei 

1. Arra kérjük az EU-t, hogy dolgozzon ki hatékony politikát Kínával 
szemben. Az a támogatás, amelyet Litvánia jelenleg kap, nem 
elégséges, de Litvánia sem hangolta össze megfelelően álláspontját 
uniós partnereivel. Az érdekek Unión belüli hatékonyabb 
összehangolását és a Kínára és más külpolitikai témákra irányuló 
egységes politikát biztosítandó, javasoljuk egy uniós külügyminiszteri 
tisztség létrehozásának megfontolását. 

11 (22,9%) 
 
8: Európa egésze 
szempontjából 
fontos, 3: 
személyesen 
nekem fontos 

2. Azt ajánljuk, hogy uniós szinten térjenek vissza a migránsokra 
vonatkozó kvótarendszer létrehozásának kérdéséhez.  

9 (18,8%) 
 
9: Európa egésze 
szempontjából 
fontos 

3. Azt ajánljuk, hogy uniós szinten jöjjön létre a migrációs kihívások 
kezelésével foglalkozó bizottság, hogy gyorsabban lehessen reagálni 
a migrációs válságokra, hogy biztosítani lehessen a tagállamoknak a 
nemzeti érdekeik kifejtésére és védelmezésére irányuló jogát, valamint 
hogy közös iránymutatásokat lehessen kidolgozni és végrehajtani a 
migránsok kezelésére vonatkozóan. 

7 (14,6%) 
 
3: Európa egésze 
szempontjából 
fontos, 4: 
személyesen 
nekem fontos 

4. A gazdasági és humanitárius kapcsolatok megerősítését ajánljuk az 
észak-afrikai országokkal – szem előtt tartva ezen országok politikai 
helyzetét –, mindenekelőtt Kínának, Oroszországnak és más 
országoknak a régióra gyakorolt befolyásának csökkentése 
érdekében. 

6 (12,5%) 
 
6: személyesen 
nekem fontos 

5. Ajánljuk a kapcsolatok megerősítését Kelet-Európával, és az olyan 
gazdasági intézkedések meghozatalát, amelyeket az egyének is 
megéreznek. 

5 (10,4%) 
 
5: személyesen 
nekem fontos 

Második ülés: Az EU gazdasági szerepe 
1. Azt ajánljuk, hogy az EU tegyen meg több lépést a fontos termékek 

ellátásbiztonságának fokozása érdekében, például priorizálja az EU-n 
belüli kereskedelmet, ösztönözze a csúcstechnológiájú termékek 
gyártását az Unióban, valamint diverzifikálja tovább a fontos 
forrásokat. Ajánljuk újabb exportpiacok felkutatását is. 

9 (19,6%) 
 
3: Európa egésze 
szempontjából 
fontos, 6: 
személyesen 
nekem fontos 

2. Ajánljuk a földgázszerződésekkel kapcsolatos megközelítés 
felülvizsgálatát, valamint a törekvést mind hosszú, mind rövid távú 
szerződésekre. Ajánljuk az energiabeszerzési források további 
diverzifikálását. 

9 (19,6%) 
 
9: Európa egésze 
szempontjából 
fontos 

3. Ajánljuk az európai zöld megállapodásban foglalt intézkedéseknek és 
azok végrehajtásának felmérését, figyelembe véve az esetleges 
negatív társadalmi-gazdasági következményeket. A zöld 
megállapodás céljainak megvalósítása során ajánljuk a megújuló 
energiaforrások mellett a nukleáris energia és a földgáz használatát is. 

6 (13%) 
 
6: személyesen 
nekem fontos 

4. Hangsúlyozzuk, hogy minden tagállam számára fontos az uniós jog 
elsőbbségének tiszteletben tartása. Felszólítjuk Litvániát, hogy e 
tekintetben képviseljen egyértelmű és elvi alapú álláspontot. 

4 (8,7%) 
 
2: Európa egésze 
szempontjából 
fontos, 2: 
személyesen 
nekem fontos 

 
Ráadásul azok a témák, amelyek a legfontosabbak a polgárok számára – a Kínával ápolt 
kapcsolatok, a migráció és az energia – nem ad hoc jellegűek: ezek megoldásának nagy hatása lesz 
Európa hosszú távú jövőjére. Ennek megfelelően nem jelent problémát az, hogy a polgárokat 
valószínűleg aktuális ügyek foglalkoztatják, amikor a jövőre gondolnak. Mivel a jövő számos apró 
lépésből épül fel, amelyek a jelenből indulnak ki, a polgárok alapvető rövid távú elvárásainak 
megértése az előfeltétele annak, hogy képesek legyünk a hosszú távú folyamatokat fenntartható 
módon irányítani, a problémákra pedig fenntartható megoldást találni. Ez az érvelés áll a nemzeti 
polgári vitacsoport munkájának főbb eredményeiről készített lenti elemzés mögött. 
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A legtöbb szavazatot (11 szavazat, azaz közel 12%) az a kijelentés kapta, amely szerint az EU-nak 
hatékonyabb politikát kell folytatnia Kínával szemben. Ez az átfogó következtetés több 
konkrétabb kijelentést is tartalmazott. Először is, a résztvevők hangsúlyozták, hogy a Kína felől 
érkező gazdasági nyomás ellensúlyozására Litvániának eddig nyújtott uniós támogatás nem volt 
elégséges. Másodszor, annak a csoportnak a képviselői, amely ezt a következtetést megfogalmazta, 
hangsúlyozták, hogy Litvániának is jobban össze kell hangolnia a Kínával kapcsolatos politikáját az 
uniós partnerekkel, kiváltképp mivel a Kínával folytatott kereskedelem az EU egésze számára is 
fontos. Harmadszor, a polgárok felvetették egy uniós külügyminiszter tisztségének létrehozását, ami 
segíthetne abban, hogy hatékonyabban lehessen összehangolni az álláspontokat és alakítani a 
Kínával és más témákkal kapcsolatos közös politikákat. Nyolc résztvevő szerint ez a következtetés 
egész Európa számára különösen fontos, három résztvevő pedig úgy vélte, hogy ez neki 
személyesen fontos. 
 
A Kínával fennálló kapcsolatok kérdése szorosan kapcsolódik másik két olyan javaslathoz, amelyre 
számos polgár szavazott. Kilenc résztvevő szavazott a második ülésen levont azon következtetésre, 
mely szerint az EU-nak meg kell erősítenie az ellátás biztonságát (három résztvevő jelezte a 
kérdés kiemelkedő jelentőségét Európa egésze szempontjából, hat másik pedig személyes okból). 
Ez a következtetés is több oldalról közelítette meg a kérdést. Először is, a polgárok hangsúlyozták, 
hogy prioritást kell biztosítani az olyan uniós piacok számára, amelyek megbízható beszállítókkal és 
szigorúbb termékszabványokkal működnek. Másodszor, a résztvevők kiemelték, hogy elő kell 
mozdítani Európán belül a csúcstechnológiát alkalmazó termelési kapacitásokat. Harmadszor, a 
polgárok az importforrások további diverzifikálását javasolták. Ezen ajánlások megfogalmazása 
során a beszélgetés résztvevői rendszeresen utaltak ellátásbiztonsági tényezőként Kínára: a kínai 
termékekkel kapcsolatos biztonsági fenyegetésekre, a csúcstechnológiát alkalmazó termékek 
gyártásához Kínából érkező nyersanyagellátástól való függőségre, valamint a Kína piacán működő 
nyugati vállalatok technológiáit lemásoló és eltulajdonító kínai gyakorlatra. További hat szavazatot 
kapott („személyesen nekem fontos”) az EU-nak az észak-afrikai országokkal folyó gazdasági 
és humanitárius együttműködésére vonatkozó javaslat, mivel ezekben az országokban fontos 
Kína, Oroszország és a többi nem baráti ország befolyásának csökkentése. 
 
A szavazat eredménye emellett a polgároknak a migrációs kérdésekkel kapcsolatos aggodalmait is 
felszínre hozta. A külpolitika területén a legtöbb szavazatot kapó három következtetés közül kettő 
középpontjában a migráció kérdése állt. Kilenc résztvevő szavazott arra a javaslatra, amely szerint 
az EU-nak újra mérlegelnie kellene a tagállamok számára kötelező migránskvóta bevezetését 
(mindannyian hangsúlyozták e javaslat kiemelkedő fontosságát Európa egész számára). A 
következtetést megfogalmazó résztvevők szerint a nemzeti kvótákat a lakosság alapján kell 
meghatározni, és uniós társfinanszírozást kell biztosítani a kvóták szerint elosztott migránsok 
ellátására. További hét résztvevő arra a javaslatra szavazott, amely szerint a migránsügyi 
kérdések kezelésével megbízott, a tagállamok által delegált képviselőkből álló állandó uniós 
szintű funkcionális bizottságot kell felállítani(hárman úgy vélték, hogy a javaslat rendkívül fontos 
Európa egésze számára, négyen pedig úgy, hogy személyes okokból fontos a számukra). A 
résztvevők hangsúlyozták, hogy egy ilyen testület fel tudná gyorsítani a migrációs válságokra adott 
uniós választ és ezzel párhuzamosan biztosítaná a megfelelő egyensúlyt az uniós alapelvek 
tiszteletben tartása, illetve a nemzeti érdekek és biztonság védelméhez való tagállami jog között. 
 
A migrációs politikáról folytatott megbeszélésük során a résztvevők a migrációs áramlások kezelése 
terén kialakult két különböző válságot vitattak meg: a földközi-tengeri térségbeli 2016-os migrációs 
válságot, valamint a Litvánia, Lettország és Lengyelország elleni 2021-es belarusz hibrid támadást, 
amely során Minszk közel-keleti és afrikai migránscsoportokat használt ki. Néhány csoporttag 
elmondta, hogy a 2016-os válság mind személy szerint nekik, mind Litvánia egészének már távoli 
és lényegtelen, továbbá már nem tűnik helyénvalónak az akkoriban előterjesztett javaslat, amely a 
migránskvóták rendszerére irányult. A résztvevők szerint a hibrid támadás átélése a migrációra 
irányította a figyelmet Kelet-Európában, és emiatt a kvótákat immár a migrációs politika megfelelő, 
hatékony és szolidaritásra alapuló eszközeként kezdték látni. Több résztvevő hangsúlyozta, hogy 
amikor az ország szembesült a 2021-es válsággal, nehéz volt különbséget tenni a menekültek, a 
migránsok és az ország területére belépve biztonsági fenyegetést jelentő személyek között. A vita 
összes résztvevője egyetértett azzal, hogy a jelenlegi „nyitott” migrációs politikával az EU nem veszi 
eléggé figyelembe a migráció okozta fenyegetéseket, a tagállamok nemzeti érdekeit, a migránsok 
integrálására vonatkozó kapacitást, stb. A polgárok emellett azért is kritizálták az EU-t, mert lassan 
vagy elutasítóan reagál Litvánia igényeire, ideértve azt is, hogy nem volt hajlandó finanszírozza a 
külső határon építendő kerítést. 
Mindent egybevetve, a Litvánia számára 2021-ben legfontosabb két politikai probléma – vagyis a 
Kínával fennálló kapcsolatok és a migrációs áramlások kezelése – arra sarkallja a litván polgárokat, 
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hogy nagyobb uniós szerepvállalást és hatékonyabb közös politikát várjanak el. A polgárok 
aggodalommal figyelik Kína politikai lépéseit, és egyre nagyobb befolyását Európában és az Unió 
szomszédságában. El kell ismerni, hogy Kína gazdasági befolyása arra kényszeríti Európát, hogy 
megfelelő és kiegyensúlyozott politikai intézkedésekre törekedjen. A polgárok szerint a legfontosabb 
megoldás a közös uniós külpolitikai eszközök, az iparpolitika és a szomszédokkal folytatott 
együttműködés megerősítése. Ehhez hasonlóan a polgárok az uniós szintű egységes fellépést – 
ezen belül az új migránskvótarendszert – tartották a migráció okozta veszélyek és az Európába tartó 
migrációs áramlatok gyors és hatékony kezelése szempontjából a legmegfelelőbb eszköznek. A 
polgári vitacsoport arra az álláspontra helyezkedett, hogy ha a közös uniós politika erősebb és 
szorosabban koordinált lenne, akkor tudnánk a legjobban reagálni a Kína és a belarusz hibrid 
támadás okozta egyre nagyobb nyomásra. 
 
A csoporttagok e válságokra vonatkozó nézeteit az energiaügyi és klímapolitikai problémákra 
vonatkozó javaslataikhoz lehetne hasonlítani. A 2021-es év végén sok litván polgár szembesült 
közvetlenül az egyre növekvő fűtési költségek kihívásával, és az energiaárakkal kapcsolatos válság 
gyorsan Litvánia egyik legfontosabb aktuális ügyévé vált. Az energiaárakkal kapcsolatos 
aggodalmak megmutatkoztak a vitacsoport tagjainak szavazási eredményében is: kilenc polgár úgy 
szavazott erre a következtetésre, hogy azt Európa egésze szempontjából a legfontosabb témának 
jelölte meg. A résztvevők legfontosabb ajánlása szerint felül kell vizsgálni a tagállamok jelenlegi 
gyakorlatát a különböző beszállítókkal kötött energiaszolgáltatási szerződéseik terén annak 
érdekében, hogy hosszú és rövid távú szerződéseket egyaránt lehessen kötni. Más szóval a 
polgárok támogatták az energiadiverzifikációs politikát, azonban nem tettek ajánlásokat a közös 
uniós politikára vonatkozóan, és nem javasolták az energiapolitika további integrációját sem. 
 
A polgárok éghajlat-politikát illető javaslata értelmében értékelni kell az európai zöld 
megállapodást a várt társadalmi-gazdasági hatása és az ambíciója szempontjából. Hat 
résztvevő szavazott e javaslatra, közülük mindenki jelezte, hogy személy szerint neki fontos a 
kérdés. Néhány résztvevő aggódott, hogy a „zöld átállás” végrehajtása túl gyors, és azt vetették fel, 
hogy Litvániának pontosabban fel kell mérnie, hogy az ilyen jellegű politikák esetlegesen romboló 
hatásúak-e az ország és polgárai szükségleteinek oldaláról közelítve a kérdést. Ezenkívül számos 
résztvevő felvetette a nukleáris energia és a földgáz megújuló energiaforrások melletti 
használatának kérdését is. Álláspontjuk alátámasztásaként Németország azon döntésére 
hivatkoztak, hogy az ország folytatja a földgáz használatát, és feltérképezi az úgynevezett moduláris 
reaktorok új generációjában rejlő lehetőségeket. Az éghajlat-politikai megbeszélésük során a 
vitacsoport résztvevői ennek megfelelően prioritást adtak a tagállami szükségletek kielégítését célzó 
tagállami politikáknak az ambiciózus közös uniós éghajlat-politikai irányítási megközelítéssel 
szemben. 
 
Lévén, hogy viszonylag kevés résztvevő volt a csoportban, és hogy a polgárok különböző válaszokat 
– egységes fellépés és nagyobb rugalmasság – adtak az egyes eltérő válságokkal kapcsolatban, 
nem lenne helyénvaló általánosabb és szélesebb körben alkalmazott intézkedéseket mérlegelni. A 
vélemények ilyen jellegű tendenciája mindazonáltal érdekes témákat vethet fel a litván polgárok 
uniós integrációs kérdésekkel kapcsolatos hozzáállására vonatkozó további kutatásokhoz, amelyek 
során célszerű lenne figyelembe venni a polgároknak az autonóm uniós politikákhoz és intézményi 
intézkedésekhez való viszonyulásában bekövetkező változásokat és különbségeket. 
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4. A polgári vitacsoport megbeszéléseinek eredményei a litván 
közvélemény tágabb összefüggésében 

Annak érdekében, hogy nemzeti polgári vitacsoport által elért eredményeket az említett kontextusba 
helyezzük, a jelentés ezen utolsó szakasza röviden összeveti ezeket az eredményeket két releváns 
közvéleménykutatás eredményével, valamint az Európa jövőjéről szóló konferenciát előkészítő más 
tevékenységek időközi eredményével. A jelentés ezen részében megvizsgált első 
közvéleménykutatás egy állampolgári felmérés, amelyet az Eurobarométer végzett 2020 
októberében és novemberében az az Európa jövőjéről szóló konferenciáról. A második pedig a 
legfrissebb rendes Eurobarométer-felmérés, amelyet 2021 nyarán végeztek. Mivel e felmérések 
egyes részei egyéb politikai kérdésekre és a polgároknak magával a konferenciával kapcsolatos 
elvárásaira összpontosítottak, a következő összevetések a vitacsoport által megtárgyalt aktuális 
kérdésekre vonatkoznak. Az Európa jövőjéről szóló konferenciát előkészítő tevékenységek 
elemzésének alapja az EKSZ e tevékenységeiről szóló alapjelentés, amely ismerteti a részt vevő 
polgároknak az uniós politikai kérdések széles körére vonatkozó véleményét. 
 
Az Eurobarométer-felmérések eredményei szerint a polgári vitacsoport megbeszélései és szavazási 
mintái híven tükrözik a litván társadalom túlnyomó részének véleményét. A csoporttagok arra 
vonatkozó ajánlásai, hogy meg kell erősíteni a közös kül- és migrációs politikát és egyes uniós szintű 
döntéshozatali folyamatokat, összhangban állnak a tágabb közvéleménykutatási eredményekkel: 

– a litván polgárok az uniós átlaghoz képest jobban (90%, illetőleg 78%-ban) 
támogatják a közös uniós védelmi politika gondolatát, 

- a litván polgárok az uniós átlaghoz képest jobban támogatják a közös uniós migrációs 
politika gondolatát (76%, illetőleg 71%-ban, e különbségnél célszerű lenne egy 
esetleges hibahatárt feltüntetni), 

- a litván polgárok a migrációt az EU előtt álló két fő kihívás egyikének tartják, 
- a litván polgárok (49%-ban 42%-hoz képest) előnyben részesítik az uniós szintű 

megoldásokat. 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia előkészítő rendezvényein részt vett litván polgárok emellett 
olyan jelentős területekként emelték ki a védelmi együttműködést, a közös uniós migrációs politikát, 
valamint az uniós külpolitikát, mint amelyeken Litvánia szívesen látna fokozottabb uniós 
szerepvállalást. 
 
Az Eurobarométer-felmérés adatai magyarázatot adhatnak a vitacsoporti résztvevőknek a kínai 
kapcsolatok és az energiaárak tárgyában megfogalmazott véleményére: a litvánokat az uniós 
átlagnál jobban aggasztotta az, hogy a világ országai közötti kapcsolatok romlanak, és hogy ebből 
geopolitikai feszültségek fakadnak (18% a 33%-hoz képest). A vitacsoport résztvevőinek azon 
következtetései, melyek szerint Kína tekintetében ambiciózusabb közös politikát kell kialakítani, 
összhangban vannak mind e megállapításokkal, mind az uniós szintű döntéshozatal és a közös 
uniós védelmi politika korábban már említett támogatásával. Ugyanakkor a vitacsoport tagjainak 
azon aggályai, amelyek az energiaárak csökkentését célzó különböző megoldások felkutatásával 
kapcsolatosak, összefügghetnek azzal, hogy a litvánok az uniós átlagnál nagyobb aggodalommal 
szemlélik az emelkedő inflációt és az egyre magasabb árakat (53%, illetve 23%). Az egyre nagyobb 
inflációval kapcsolatos érzékenység miatt az áremelkedések megfékezése fontosabbnak tűnhet a 
közös uniós politikák kidolgozásánál vagy más politikai célkitűzéseknél. 
 
Az Eurobarométer adataiból az is kiderül, hogy fontos változás állt be a litván polgároknak a 
migrációval mint politikai problémával kapcsolatos attitűdjében. A 2020-as felmérésben az uniós 
átlagnál kevesebb litván határozta meg a migrációt az EU szempontjából legfontosabb kihívásként 
(16% a 27%-hoz képest), A 2021-es felmérésben azonban 32%-ra nőtt azon litván válaszadók 
aránya, akik az EU szempontjából legfontosabb kihívásnak tartották a migrációt (uniós átlag: 25%). 
Jóllehet ez a véleményváltozás a kérdés eltérő megfogalmazásainak is betudható, mégis 
összhangban áll azokkal az észrevételekkel, amelyeket a polgári vitacsoport megbeszélésein a 
résztvevők tettek arról, hogy miként alakult a véleményük a migrációs kérdésekről. 
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Ezen túlmenően a polgári vitacsoport eredményeinek összevetése az Eurobarométer-felmérés 
adataival rámutat egy olyan különbségre, amely a csoporttagoknak az uniós éghajlat-politikához 
való óvatos hozzáállása és a litván polgárok éghajlatváltozással kapcsolatos aggályai között áll fenn. 
Noha a vitacsoporti tagok sürgették annak felmérését, hogy az európai zöld megállapodás 
túlságosan ambiciózus-e, és árthat-e a litván érdekeknek, az Eurobarométer-felmérések szerint a 
litvánok következetesen úgy utaltak az éghajlatváltozásra, mint az EU előtt álló legfontosabb 
kihívások egyikére. A 2020-as felmérésben a litván válaszadók 47%-a jelölte meg az 
éghajlatváltozást az EU jövője szempontjából fennálló legnagyobb kihívásként (uniós átlag: 45%); a 
2021-es felmérésben pedig a litván válaszadók 28% (uniós átlag: 25%). Hangsúlyozni kell, hogy az 
Európa jövőjéről szóló konferencia egyéb előkészítő rendezvényein részt vett polgárok is az egyik 
olyan területként említették az éghajlat-politikát, amelyen Litvánia előszeretettel látna fokozottabb 
uniós szerepvállalást. Ezt a különbséget kellően indokolja a vitacsoporti résztvevők motivációja a 
szavazásra: valamennyi olyan résztvevő, aki az európai zöld megállapodás keretébe tartozó 
intézkedések újbóli megvizsgálására irányuló ajánlásra szavazott, jelezte, hogy a kérdés neki 
személy szerint fontos. Ez azt jelenti, hogy a személyes ellenzés nem összeegyeztethetetlen azzal 
a nézettel, hogy az éghajlatváltozás az EU előtt álló egyik legfontosabb politikai kihívás. 
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Elképzeléseink Európa jövőjéről 
 

Vélemények, ötletek és ajánlások 

 

Témák 

• Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 
• Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
• Európai demokrácia 
• Digitális átállás 
• Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
 

2021. december 3. 

 

Ez a dokumentum az „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen” című, holland 

nyelvű jelentés fordítása, amelyet a holland kormány 2021. december 3-án tett közzé a 

www.kijkeuropa.nl weboldalon. Ez a magyar nyelvű változat a holland dokumentumot 

egyszerűsített formában adja vissza: eltávolítottuk az eredeti szövegben megjelenített illusztrációkat 

és más formai elemeket. 
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Elképzeléseink... 
A jelentés összefoglalója: az ajánlások, témák szerinti sorrendben 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” témában folytatott civil párbeszéd keretében összegyűjtöttük 
a holland polgárok véleményeit és ötleteit Európa jövőjét illetően. Ezekből kiindulva fogalmaztuk 
meg az alábbi, az Európai Uniónak szóló ajánlásokat az első öt témában. 
Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 
Fontos, hogy az EU megóvja a jogállamiságot. A holland polgárok emellett úgy vélik, hogy 
figyelembe kell venni az Európán belüli különféle hagyományokat és kultúrákat. Az Unión belüli 
együttműködésnek – különféle előnyei mellett – valamennyi érdekelt fél számára hozzáadott 
értéket kell képviselnie. Ez a biztonsági információk megosztására is vonatkozik. Ha mindent 
megosztanánk egymással, az hamar az együttműködés hatékonyságának rovására menne. 
 
1. Gondoskodni kell arról, hogy mindenki szabadnak és biztonságban érezhesse magát 
2. Csak akkor bővítsük az EU-t, ha ez hozzáadott értékkel jár 
3. Az együttműködés középpontjában a nemzetközi bűncselekményekkel és a terrorizmussal 

szembeni küzdelemnek kell állnia 
Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
A hollandok számos lehetőséget látnak Európa gazdaságának megerősítésére. Ugyanakkor nem 
mindig lehetséges az egyes országokat összemérni egymással. Az adórendszernek elsősorban 
méltányosabbá és egyértelműbbé kellene válnia. Európaiként nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetnünk az erősségeinkre, például a minőségre és a sokszínűségre. Az EU tagállamai e 
tekintetben közösen gondoskodhatnának arról, hogy az európai munkaerőpiacon mindenki 
egyenlő esélyekkel rendelkezzen. 
 
1. Figyelembe kell venni a hasonlóságokat és az eltéréseket 
2. Jobban ki kell használni Európa erősségeit 
3. Méltányos és egyértelmű adórendszert kell kialakítani 
4. Gondoskodni kell arról, hogy senkit ne hagyjunk hátra 
Európai demokrácia 
A hollandoknak az a véleménye, hogy nem kell a legapróbb részletekig ismerniük az EU-t, 
ugyanakkor igénylik a nagyobb átláthatóságot és érthetőséget. A többi uniós tagállam 
nézőpontjának megismerése például tágíthatja az emberek látókörét. A hollandok emellett úgy 
gondolják, hogy az EU gyakrabban, sőt lehetőleg rendszeresen kezdeményezhetne párbeszédet a 
polgárokkal. E tekintetben nemcsak a különböző érdekek figyelembevétele fontos, hanem az is, 
hogy a jelenleginél gyorsabban történjen a döntéshozatal. 
 
1. Gondoskodni kell arról, hogy a polgárok tágabb nézőpontból tekinthessenek Európára 
2. Új formákat kell találni a polgárok véleményének rendszeres meghallgatására 
3. A döntésekről átláthatóbb és világosabb módon kell kommunikálni 
4. Gyorsabban kell döntéseket hozni 
Digitális átállás 
A társadalom egyre jobban függ az internettől, a technológiai nagyvállalatok pedig egyre több 
hatalommal rendelkeznek. A holland polgárokat ez néha komoly aggodalommal tölti el. Ezért jónak 
tartják, hogy EU uniós (adatvédelmi) szabályokat és normákat fogad el. Ugyanakkor fontos, hogy 
ezek a szabályok és normák mindenki számára érthetők és működőképesek legyenek. A hollandok 
legszívesebben a nemzeti kormányuktól, saját nyelvükön kapnak támogatást és tájékoztatást.  
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1. Mindenütt gyors, biztonságos és stabil internetkapcsolatot kell biztosítani 
2. Egyértelmű szabályokat és normákat kell meghatározni az internetes vállalatok számára 
3. Az adatvédelmi szabályok kialakítása során azok gyakorlati végrehajtására is gondolni kell, és a 

szabályokhoz magyarázatot kell fűzni 

Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
A külföldön tanuló fiataloknak a jelenleginél többet kellene megtudniuk fogadó országukról. 
Fontos, hogy az alacsonyabb iskolázottsági szinttel rendelkező országok ne veszítsék el az összes 
tehetségüket amiatt, mert azok külföldre távoznak. A hollandok szerint az olyan témák, mint a 
kultúra és a sportban tapasztalt etikátlan gyakorlatok, inkább magukra a tagállamokra tartoznak. A 
hollandok nagy értéket tulajdonítanak egy saját, nemzeti nyelvnek. Úgy gondolják: nagyon fontos 
az, hogy Európában mindenki szabadnak érezze magát, és saját maga lehessen. 
 
1. Észszerű kereteken belül kell bátorítani a fiatalokat a külföldi tanulmányokra 
2. Az olyan területeket, mint a kultúra és a sport, mindenekelőtt a tagállamokra kell hagyni 
3. Gondoskodni kell arról, hogy az európaiak jobban megismerjék és tiszteljék egymást 
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Bevezetés 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” témában szeptember 1-je és november közepe között 
folytatott párbeszéd keretében minden holland polgár megoszthatta véleményét és ötleteit 
Európa jövőjével kapcsolatban. Az ebből a párbeszédből fakadó ajánlásokat – az összegyűjtött 
véleményekkel és ötletekkel együtt – Hollandia az Európai Unió (a továbbiakban EU) elé tárja. Ez a 
jelentés az első öt témára összpontosít: a maradék négy témával a 2022 elejére várható következő 
jelentés foglalkozik majd. 

Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszédről 
Az EU tudni szeretné, hogy lakosai hogyan vélekednek Európáról: ezért hívta életre az Európa 
jövőjéről szóló konferenciát. Az EU-szerte élő lakosok véleménye és ötletei ténylegesen beépülnek 
majd az Európa számára kidolgozandó tervekbe. Hollandia e konferencia részeként szervezi meg az 
„Elképzeléseink Európa jövőjéről” című nemzeti polgári párbeszédet. 
 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszéd szeptember 1-jén vette kezdetét: online keretek 
között egy kérdőív útján összegyűjtöttük egy reprezentatív csoport véleményeit és ötleteit. Ezt 
követően szintén online keretek között párbeszédet szerveztünk az adott témákban, hogy a 
kérdőíves felmérés során kifejtett első véleményeket még részletesebbé, mélyrehatóbbá tegyük, 
és konkrét ajánlásokat fogalmazzunk meg. Ezekben a párbeszédekben mindenki részt vehetett, aki 
akart. Emellett bejártuk az országot, hogy megszólítsuk a fiatalokat és más (nehezen elérhető) 
csoportokat. 

Az iskolásoktól kezdve a felső középfokú szakképzésben részt vevőkön, az egyetemi hallgatókon és 
a mezőgazdasági termelőkön át a migránsokig sok embert, köztük egy minisztert is 
megkérdeztünk. 
Októberben és novemberben összesen nyolc online tematikus párbeszédre került sor, 
párbeszédenként átlagosan 30 résztvevővel. Emellett egy online és hét helyszíni tematikus 
párbeszédet szerveztünk hollandok különböző csoportjaival. Így például beszélgettünk a Schiedam 
városában élő török közösség tagjaival, és meglátogattuk a Piëzo alapítvány önkénteseit 
Zoetermeerben. Ez utóbbi alkalommal a párbeszédet követően csatlakozott hozzánk Ben Knapen 
külügyminiszter is. A miniszter beszélgetést folytatott a résztvevőkkel magáról a párbeszédről és az 
Európa jövőjéről megfogalmazott véleményeikről. Végezetül, hat találkozót szerveztünk a fiatalok 
különböző csoportjaival. Ennek keretében többek között látogatást tettünk egy középiskolában 
Helmondban, egy felső középfokú szakképzést nyújtó intézményben Doetinchemben, valamint a 
Leideni Egyetemen. 
 

„Kávézás közben szívesen folytatok kritikus hangvételű beszélgetéseket. 
Ezért gondoltam, hogy részt kell vennem ebben a kezdeményezésben.” 

Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője  

A jelentésről 
Az elmúlt hónapokban összegyűjtött vélemények és ötletek alapján összeállítottuk a holland 
polgárok Európai Uniónak szóló ajánlásait. A hollandok egymással folytatott beszélgetései során 
érdekes viták alakultak ki, és újító jellegű ötletek hangzottak el. A kérdőíves felmérés és a nyílt 
kutatás keretében is születtek javaslatok. Ezek közül néhányat beemeltünk ebbe a jelentésbe. 
Jelentésünk tartalma így Hollandia hangja: ezek a mi elképzeléseink Európa jövőjéről. 
 
Ahogyan az európai országok és polgárok között is véleménykülönbségek mutatkoznak, úgy itt, 
Hollandián belül sem értünk mindig mindenben egyet, de éppen ezek a különbségek a 
legértékesebbek, hiszen a demokrácia fontos vonását képezik. Az ajánlások az „Elképzeléseink 
Európa jövőjéről” párbeszéd résztvevői által megfogalmazott legjellemzőbb véleményeken és 
ötleteken alapulnak. Beszámolunk továbbá azokról az aggályokról, gondolatokról és érzésekről is, 
amelyek talán kevésbé elterjedtek az emberek körében, ám a párbeszédek és az online kutatás 
során szembetűnőek voltak.  
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„Jó volt kis csoportokban beszélgetni egymással ellentétes véleményen 
lévő emberekkel. Nagyon más volt, mint ahogyan manapság a viták 

zajlanak a közösségi médiában.” 
Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője 
 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia részére kilenc témát határoztak meg. Az „Elképzeléseink 
Európa jövőjéről” holland polgári párbeszéd középpontjában ugyanezek a témák állnak. 
Októberben időközi jelentésben tettük közzé az első véleményeket és a kérdőíves felmérés alapján 
megfogalmazott további kérdéseket. Ebben a második jelentésben – az Európa jövőjéről szóló 
konferencia decemberi plenáris ülésére figyelemmel – az első öt témával kapcsolatban 
megfogalmazott véleményeket, ötleteket és ajánlásokat ismertetjük. A maradék négy témát 
felölelő, soron következő jelentés január közepén jelenik majd meg. 
Az aktuális jelentés – 2021. december 
• Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 
• Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
• Európai demokrácia 
• Digitális átállás 
• Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
 
A következő jelentés – 2022. január 

• Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
• Migráció 
• Egészségügy 
• Az EU a világban 
Hogyan tovább? 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia összefogja az EU valamennyi lakosának ötleteit, véleményeit 
és ajánlásait. Ezeken az üléseken nemcsak az összes nemzeti polgári párbeszéd eredményeit 
vitatják majd meg, hanem a konferencia egyéb kezdeményezéseinek kimenetét is. Ilyenek például 
az európai polgári vitacsoportok, illetve a valamennyi uniós polgár (köztük a holland polgárok) 
számára hozzáférhető európai digitális platform is. 
 

„Jó dolog az EU részéről ez a kezdeményezés. Remélem, hogy az 
eredményekkel majd tényleg kezdenek is valamit” 

Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője 
 
A konferencia 2022 tavaszán zárul majd le. Ekkor Hollandia elkészíti a polgári párbeszédről szóló 
végső jelentést, amelyben a jelenlegi és a következő (a többi témát felölelő) jelentést összesítik 
majd. A konferencia ajánlásokat fogalmaz meg elnöksége, azaz az Európai Parlament, a Tanács, 
valamint az Európai Bizottság elnöke részére, akik elkötelezték magukat amellett, hogy 
megvizsgálják, milyen lépéseket tehetnek az ajánlások nyomán. Hollandia kormánya számára ezek 
az eredmények értékes hozzájárulást jelentenek az ország uniós szakpolitikájának alakításához is. 
 
A 2022 tavaszáig tartó folyamat a következőképpen foglalható össze: 
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Időrendi áttekintés 

 Elképzelések Európa jövőjéről 

Szept. 

1. 

Okt. 12. Okt. 22–23. Nov. 

15. 

Dec. 17–18. Jan. 21–22. Ápr. 22–24.   

Az ötletek online összegyűjtése      

 Tematikus párbeszédek       

  Időközi eredmények 

(időközi jelentés) 

 Időközi jelentés a 

gazdaság és a 

demokrácia 

témájában 

Időközi jelentés a 

környezetvédelem 

és „az EU a 

világban” témában 

 

„Elképzeléseink 

Európa 

jövőjéről”: 

végső jelentés 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Konferencia – ülés  Konferencia – ülés Konferencia – ülés A konferencia 

záróülése 

→ Ajánlások 

az elnököknek 

• Európai 
Parlament 

• Európai 
Bizottság 

• Tanács 

    ↑ ↑ ↑   

 További vélemények és ötletek Európa jövőjével kapcsolatban: 

Párbeszéd a polgárokkal  Európai polgári vitacsoportok Európai digitális platform (a holland 

polgárok számára is) 

A jelentés felépítése 

Ez a jelentés az első öt témára összpontosít. Minden témánál a következők szerepelnek: 

• A polgárokkal folytatott párbeszéd alapján megfogalmazott ajánlások 
• Részletek a (fizikai vagy online formában lezajlott) tematikus párbeszédek során elhangzott 

véleményekből, ötletekből és vitákból, valamint az online kutatásból eredő javaslatokból – 
szavakban és képekben 

 

A jelentést a felmérés indokainak és módszereinek ismertetése zárja. 
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Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 
Az EU valamennyi uniós tagállamban figyelemmel kíséri a jogállamiság helyzetét, és az 
egyenlőtlenségek megszüntetésére törekszik. Célja az is, hogy valamennyi európainak védelmet 
nyújtson a terrorizmussal és a bűnözéssel szemben. Ennek eléréséhez az EU intézkedéseket és 
szabályokat fogad el, az uniós tagállamok pedig szorosan együttműködnek. 
 Hogyan látják mindezt a hollandok? 
 
Ajánlások – Így vélekedünk a biztonságról és a jogállamiságról 
A holland emberek 68%-a úgy véli, hogy a biztonság és jogállamiság fontos kérdések, amelyekkel az EU-nak 
foglalkoznia kell. 

1. Gondoskodni kell arról, hogy mindenki szabadnak érezhesse és biztonságban tudhassa magát 
A holland emberek 78%-a fontosnak tartja, hogy az EU megvédje a jogállamiságot, valamint az 
alapvető jogainkat és szabadságainkat. A fogyasztók jogainak védelmét is lényegesnek tartjuk: 
nagy többségünk elégedett azzal, hogy az EU arra kötelezi a gyártókat, hogy valamennyi országban 
ugyanazokat az információkat tüntessék fel a címkéken. Sok holland ugyanakkor azon a 
véleményen van, hogy az EU-nak tekintettel kell lennie az európai hagyományok, valamint a 
(kormányzati/közigazgatási) kultúrák terén fennálló különbségekre, többek között azért is, mert 
különben nehéz hatékonyan együttműködni. Mindenekelőtt azonban fontosnak tartjuk, hogy 
minden európai szabadnak érezhesse és biztonságban tudhassa magát. Ehhez többek között az 
kell, hogy legyen hol laknunk, tanulhassunk, igénybe vehessük az egészségügyi ellátást, valamint 
biztosak lehessünk abban, hogy az európai boltokban kapható termékek minden esetben 
biztonságosak. 
2. Csak akkor bővítsük az EU-t, ha ez hozzáadott értékkel jár 
A hollandok 44%-a azon a véleményen van, hogy az EU-nak már nem kellene újabb országokat 
felvennie tagjai sorába, 25%-uk viszont támogatna egy további bővítést. Szerintünk már a mostani 
tagállamok között is épp elég a nézetkülönbség, és sok holland úgy gondolja, hogy először ezt a 
helyzetet kell kezelni. Ha pedig új országok csatlakozására kerülne sor, azoknak valóban tudniuk 
kell teljesíteni az általunk támasztott feltételeket, méghozzá nem csak a jelenben, hanem a 
jövőben is. Sok holland úgy gondolja, hogy egy bővítésnek a jelenlegi tagállamokra nézve is 
hozzáadott értékkel kell járnia. Úgy véljük továbbá, hogy az országok a biztonságot és stabilitást 
érintő kérdésekben más módon is együttműködhetnek. A hollandok például néha aggasztónak 
találják az orosz befolyásgyakorlást az EU keleti határain. Fontos, hogy az EU odafigyeljen erre. 
 

„A bővítés során nem a költségeknek és az előnyöknek, hanem a 
stabilitásról alkotott elképzelésünknek kellene a középpontban állnia.” 

3. Az együttműködés középpontjában a nemzetközi bűncselekményekkel és a terrorizmussal 
szembeni küzdelemnek kell állnia 
A hollandok 68%-a úgy véli, hogy az uniós országok biztonsági szolgálatainak meg kellene 
osztaniuk egymással a rendelkezésükre álló információkat. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az 
országok – részben – továbbra is maguk dönthessék el, hogy mely információkat szeretnék 
továbbadni. Ha mindent megosztanánk egymással, az hamar az együttműködés hatékonyságának 
rovására menne. Az EU mostanra olyan hatalmasra nőtt, hogy mindig kritikusan meg kell 
vizsgálnunk, kinek a kezébe kerülnek vagy kerülhetnek az érzékeny információk. A jövőben is 
szeretnénk arra hagyatkozni, hogy adataink védelme biztosított. Úgy véljük, hogy leginkább a 
súlyos és nemzetközi bűncselekményekkel, például a kiberbűnözéssel, a kábítószer-
kereskedelemmel és a terrorizmussal szembeni küzdelem területén érdemes együttműködni. 
 

„Spanyolországban senkinek sem kell tudnia arról, ha Hollandiában 
egyszer áthajtok a piros lámpán.” 
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Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 

„Ha megbüntetünk egy országot, amiért nem tartja tiszteletben a szabályokat, ezzel elsőként az adott országban 
élő legszegényebb embereket sújtjuk. Szerintem ezért a párbeszéd célravezetőbb a büntetésnél.” 

„Először érjük el, hogy a jelenlegi »klub« kellően stabil legyen, és csak utána kezdjünk el a bővítésről 
gondolkozni.” 

„A saját jogállamunkat is górcső alá vehetjük. Ott sem minden tökéletes.” 

ÖTLET: „Határozzunk meg szigorú szabályokat Európa-szerte a politikusok feddhetetlenségével kapcsolatban, 
hogy ne lehessen őket könnyen befolyásolni.” 

ÖTLET: „Fokozni kellene a rendőrség és az igazságügyi szervek közötti együttműködést az uniós országokban.” 

Felső középszintű szakképzésben tanuló diákok Doetinchem városából: „Aki az EU tagja akar lenni, 

annak be kell tartania a szabályokat” 

Arra a kérdésre, hogy miket tekintenek az EU-val járó legnagyobb előnyöknek, a Doetinchemben működő 

Graafschap College húsz, ápolónak tanuló diákja így nyilatkozott: a szabadpiacot, a közös valutát, vagyis az eurót, 

valamint azt, hogy európaiként egyszerűen megtehetjük, hogy egy másik országban élünk és dolgozunk. „Az is 

előny, hogy az uniós országok kölcsönösen támogathatják egymást. Együtt erősebbek vagyunk” – mondta az 

egyik diák. Szó esett a szabályok fontosságáról is. Sokszor nagyon nehéz komolyan megbüntetni azokat az 

országokat, akik nem tartják magukat a szabályokhoz. A diákok szerint ez nyugodtan lehetne jóval könnyebb is. 

Az egyik diák az elrettentő hatást is megemlítette. „Szigorú büntetés esetén a többi ország is látná, hogy mi a 

következménye annak, ha nem tartod be a játékszabályokat.” 

Suriname-i hinduk Utrechtben: „Néha hiányzik a jogállamiságba vetett bizalom” 

A Stichting Asha alapítvány egy suriname-i hindukat tömörítő önkéntesszervezet Utrecht városában. A tematikus 
párbeszédek során a résztvevők többek között arról vitáztak, hogy mennyire fontosak a polgárok jogai: a 
lakhatáshoz való jog, de például az is, hogy senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés. A beszélgetésen 
részt vevő önkéntesek azon a véleményen voltak, hogy olyan szabályokra van szükség, amelyek e jogok védelmét 
valamennyi európai polgár esetében szavatolják. Nem mindig világos, hogy miről döntenek holland, miről pedig 
európai szinten. Ez néha megnehezíti azt, hogy az emberek bízzanak a kormányban. Ami amiatt is előfordulhat, 
hogy időről-időre állami szinten is félremennek dolgok. „Az államnak tulajdonképpen síkra kellene szállnia értem, 
de néha teljesen elszúrják a dolgokat, mint például a gyermekek után járó ellátással kapcsolatos botrány 
esetében” – mondta az egyik résztvevő. „Az EU-nak oda kellene figyelnie arra, hogy a szabályokat ténylegesen 
betartsák” – vélekedett egy másik résztvevő. 
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Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
A kis- és középvállalkozások adják az európai gazdaság gerincét. Az EU ezért azt szeretné, ha a 
tagállamok együttműködnének a helyreállítást célzó tervek megvalósításában, hogy gazdaságilag 
megerősödve lábalhassunk ki a világjárványból. Az EU hosszú távú célja az, hogy az európai 
gazdaságot egészségesebbé, zöldebbé és digitálisabbá alakítsa. Hogyan látják mindezt a 
hollandok? 
 
Ajánlások – Elképzeléseink a gazdaság és a foglalkoztatás jövőjéről 
A holland emberek 61%-a úgy véli, hogy a gazdaság és a foglalkoztatás fontos kérdések, amelyekkel az EU-nak 
foglalkoznia kell. 
1. Figyelembe kell venni a hasonlóságokat és az eltéréseket 
A hollandok 71%-a úgy gondolja, hogy az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy a vállalkozások még 
jobban együttműködjenek, és ezzel megerősödjön az európai gazdaság. Mindemellett csak a 
hollandok nagyon kis része véli úgy, hogy a vállalkozásoknak több uniós pénzt kellene kapniuk. Úgy 
gondoljuk ugyanis, hogy leginkább az együttműködést kell hatékonyabbá tenni. Napjainkban azt 
látjuk, hogy különböző vállalatok ugyanabba az új technológiába ruháznak be, néha közpénzből is. 
Ha európai perspektívával tekintünk a gazdaságra, ezt a pénzt hatékonyabban is felhasználhatjuk. 
Ennek során ugyanakkor figyelmet kell fordítanunk az országok között fennálló különbségekre. 
 

„A mezőgazdasági ágazat Hollandiában rendkívül korszerű. Ezért nem is 
lehet mindig jól összehasonlítani más országok mezőgazdaságával.” 

2. Jobban ki kell használni Európa erősségeit 
A hollandok számos lehetőséget látnak Európa gazdaságának megerősítésére, ugyanakkor úgy 
vélik, hogy meg kell választani, milyen intézkedések szülessenek. Éppen ezért az a véleményünk, 
hogy az EU-nak mindenekelőtt az erősségeire kell hangsúlyt kell fektetnie. Úgy gondoljuk például, 
hogy Európa jó eredményeket ér el a digitalizáció, a fenntarthatóság és az infrastruktúra területén. 
De ami talán még ennél is fontosabb: Európa egyúttal a minőséget és a sokszínűséget is jelenti. 
Pontosan azt a tényt kell gazdasági téren is sokkal jobban kamatoztatnunk, hogy egy sokszínű 
földrész vagyunk, különböző véleményekkel és ötletekkel. Európa többek között ezzel is 
kiemelkedhet a többi – például a kínai – gazdaság közül. 
3. Méltányos és egyértelmű adórendszert kell kialakítani 
A hollandok 82%-a szerint a tagállamoknak közösen kell gondoskodniuk arról, hogy az EU-ban 
minden vállalkozás méltányos módon fizessen adót. Ez főleg a nagyon nagy vállalatokra 
vonatkozik. Néhányan közülük más országokba teszik át székhelyüket csak azért, mert ott 
kevesebb adót kell fizetniük. Az EU-nak tennie kellene ez ellen valamit, bevezethetne például egy 
minden országra érvényes minimumrátát. Másrészről úgy gondoljuk, hogy az adózás az egyes 
országok ügye, hiszen mindegyiküknek megvannak a maguk céljai és körülményei. Az adózást 
összeségében véve eléggé összetett kérdésnek tartjuk. Éppen ezért egy jobb adórendszert 
szeretnénk, amelyik méltányos és egyértelmű mindenki számára Európában. 
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„Az uborkának mindenhol ugyanolyan egyenesnek kell lennie, de az 
adózási szabályok eltérhetnek. Kész őrület.” 

4. Gondoskodni kell arról, hogy senkit ne hagyjunk hátra 
A hollandok 71%-a szerint az EU-nak elő kell segítenie a munkahelyteremtést. Úgy gondoljuk, hogy 
e tekintetben külön figyelmet kell fordítani bizonyos csoportokra, például a fiatalokra, és a 
munkaerőpiactól távol maradókra. Ez megvalósítható szabályok vagy a vállalkozásoknak nyújtott 
támogatások révén, de akár a munkáltatók és a munkavállalók külön támogatásával is. E 
tekintetben például olyanokra gondolunk, mint a tanácsadás vagy egészen egyszerű gyakorlatias 
dolgok. E támogatás megszervezése néha hatékonyabb az EU szintjén, néha pedig inkább 
maguknak a tagállamoknak való feladat. Az EU tagállamainak végeredményben közösen kell 
gondoskodniuk arról, hogy az európai munkaerőpiacon mindenki egyenlő esélyekkel rendelkezzen. 
Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 
„Fel kell gyorsítani Európában az automatizálást, hogy újra itt gyárthassuk azokat a termékeket, amik ma még 
Kínából érkeznek.” 
„Komolyan kell venni a bitcoin és más kriptovaluták jelentette forradalmat. Aki ezekkel foglalkozik, azt 
adócsalónak kiáltják ki, holott az ilyen blokklánc-technológiák jelentik a jövőt.” 

„A részvényesek nem az európai gazdaság kizárólagos érdekelt felei. Dolgozók nélkül nem megyünk semmire.” 

„Európának többet kell tennie a fogyatékossággal élőkért. Nekik ma nagyon nehéz megfelelő munkához jutniuk.” 

„Sok európai szabály bonyolult, és állandóan változik. Ez megnehezíti a vállalkozások számára az innovációt.” 
„A vállalatom építkezési munkákat vállalt: a helyi alvállalkozóm már rég megkezdhette volna a munkálatokat, de 
a megbízást először meg kellett hirdetnem európai közbeszerzés keretében. Mekkora időpazarlás.” 

Az egyik online párbeszéd résztvevői: „Közösen el kell gondolkodnunk a nagyvállalatokról” 
Az online tematikus párbeszédek egyikén a résztvevők között vita alakult ki a nagyvállalatok egyre 
növekvő hatalmáról. Néhány résztvevő elmondta: szeretné, ha az EU keményebben lépne fel 
egyes nagyvállalatokkal szemben, mivel nagy nyereségeik ellenére kevés adót fizetnek, különböző 
„okos” megoldásokat használva. Más résztvevők ugyanakkor utaltak az összképre is: ezek a 
vállalatok sok munkahelyet teremtenek, és hasznosak a nemzeti gazdaság szempontjából. „Nem 
kellene elüldöznünk őket”– mondta valaki. Egy másik résztvevő szerint mindenesetre fontos, hogy 
az uniós országok közösen elgondolkodjanak erről a kérdésről. „A nagyvállalatok ki tudják egymás 
ellen játszani az országokat. Ezért Unióként egységes frontot kell alkotnunk.” 
Természeti szempontból inkluzív gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők: „Korlátok helyett 
célokat kell megállapítani” 
A BoerenNatuur mezőgazdasági szövetségek egyesülete. A tagok egy része beszélgetést folytatott 
többek között a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó európai szabályozásról. Egyrészről úgy 
vélték, hogy az EU sok előnnyel jár, például könnyű exportálni más országokba. Másrészről úgy 
gondolták, hogy a szakpolitika sokszor lehetne egyértelműbb is. „De egyre inkább egy hajóban 
evezünk”– mondta valaki. Főleg az eljárások szorulnak javításra, mivel gyakran még mindig nagyon 
bürokratikusak és időt rablóak. A jelenlévők egyike elmondta, hogy szerinte a szabályozásnak 
semmiképpen sem szabad túl részletesnek lennie. „Inkább legyenek világosan meghatározott 
célok, például a tiszta víz tekintetében. Aztán mi magunk el tudjuk dönteni, milyen széles legyen 
egy vízelvezető árok.” 
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Európai demokrácia 
Az EU arra bátorítja az európai polgárokat, hogy éljenek szavazati jogukkal, továbbá a választáson kívüli 
időszakokban is be akarja őket vonni az európai döntéshozatalba és politikába. Az EU kezdeményezéseket is tesz 
a demokrácia erősítésére. Kidolgozott például egy cselekvési tervet, amelynek középpontjában a szabad és 
tisztességes választások, valamint a szabad sajtó témája áll. Hogyan látják mindezt a hollandok? 

 

Ajánlások – Elképzeléseink az európai demokrácia jövőjéről 
A holland polgárok 60%-a azon a véleményen van, hogy az európai demokrácia fontos téma, és hogy az EU-
nak cselekednie kell ezen a területen. 

1. Átfogóbb képet kellene adni Európáról 

A hollandok úgy találják, hogy a média gyakran csak akkor foglalkozik Európával, amikor valamilyen válság van. 
Ritkán hallunk a napi szintű döntésekről. Nem feltétlenül kell mindenről tudnunk, de ahhoz, hogy megalapozott 
véleményt alkothassunk, nem ártana jobban látni az összképet. Érdekes lenne például gyakrabban hallani arról, 
hogy mit gondolnak más országok az EU-ról. A média és az oktatási intézmények fontos szerepet játszhatnak 
ebben. A média számára azonban továbbra is lehetővé kell tenni, hogy önálló döntéseket hozhasson. Mi, 
hollandok, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a sajtószabadság nagyon fontos szerepet játszik a demokráciánkban. 

 

„Gyakran csak olyankor hallunk Európáról, amikor valamilyen válság van. 
Így pedig továbbra is negatív marad az Európáról alkotott kép.” 

2. Új formákat kell találni a polgárok véleményének rendszeres meghallgatására 

A hollandok 51%-a úgy véli, hogy az EU nincs kellőképp tisztában azzal, hogy mi zajlik a társadalomban. A helyzet 
javítása érdekében az EU gyakrabban, sőt lehetőleg rendszeresen kezdeményezhetne párbeszédet a polgárokkal. 
Ezért tartja sok holland jónak a Konferencia Európa jövőjéről kezdeményezést. A népszavazások is hasznosak 
lehetnek, de erről azért eltér egymástól a holland emberek véleménye. Néhány téma ismerete szaktudást 
igényel. A polgárokkal való párbeszéd nem lehet pusztán kipipálandó feladat. Fontos számunkra, hogy komolyan 
vegyenek minket. 

3. A döntések legyenek átláthatóbbak és egyértelműbbek 

A hollandok néha igazán bonyolultnak tartják Európa működését. Nem mindenki rendelkezik ugyanazzal a 
háttértudással, amit az EU-nak jobban figyelembe kell vennie. Azt szeretnénk, hogy az EU átláthatóbb legyen, és 
egyszerűbb legyen lépést tartani a fejleményekkel. A holland kormány is tehetne többet ennek érdekében. 
Hollandiában sokakat érdekelnek az európai döntések, de szerintük a hivatalos csatornákhoz bonyolult 
hozzáférni, vagy azok nehezen érthetők. Emellett mindenkit más érdekel, illetve mindenkinek mások az igényei. 
Jó lenne, ha megválaszthatnánk, mely témákról szeretnénk többet hallani. A fiatalokat gyakran érdekli Európa, 
ugyanakkor a közösségi média felületein nem sok mindent találnak erről a témáról. 

 

„Amikor Magyarországon nyaraltam, egy nemrég telepített erdő 
közelében egy hatalmas hirdetésre lettem figyelmes: Az állt rajta, hogy 

»Létrejött az EU támogatásával«. Szkeptikus vagyok Európával 
kapcsolatban, de akkor azért elfogott egy kis büszkeség.” 
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4. Gondoskodni kell arról, hogy gyorsabb legyen a döntéshozatal 

A holland emberek szerint nehéz megérteni az európai demokrácia működését, de mindenesetre az a 
benyomásuk, hogy az uniós döntéshozatal gyakran igen lassú. Az európai parlamenti választások során leginkább 
nemzeti pártok alkotta szövetségeket látunk. Talán más módon is lehetne biztosítani az európai érdekek 
képviseletét: a hollandok körülbelül egyharmada úgy véli, hogy az európai parlamenti választások során lehetővé 
kellene tenni, hogy más tagállambeli jelöltekre is szavazhassunk. Körülbelül ugyanennyi ember nem ért ezzel 
egyet. A legfontosabb az, hogy a különféle érdekeket kellő mértékben figyelembe vegyék, illetve hogy a 
döntések meghozatalára a jelenleginél gyorsabban kerüljön sor. 
 

„A választások alkalmával számomra fontos, hogy azonosulni tudjak 

valakivel, illetve tudjam, hogy az illető pontosan mit képvisel. Az viszont 

nem létfontosságú, hogy ez a valaki holland legyen.” 

Online és személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 

„Meg kell szüntetni az országok vétójogát. A többség döntsön.” 
„A fontos döntésekhez létre kellene hozni polgárokból álló csoportokat, akár kötelező (vagy részben kötelező) 
jelleggel, hasonlóan az amerikai esküdtszékekhez.” 
„Az uniós politikusok és tisztviselők rendszeresen látogassanak el a »hátországukba«, és ne kizárólag a brüsszeli 
buborékban éljenek.” 
ÖTLET: „Szerintem minden híradóban pár percet az európai ügyeknek kellene szentelni. De akár egy Európáról 
szóló hírműsort is lehetne indítani, amely napi vagy heti rendszerességgel jelentkezne.” 
ÖTLET: „Az európai politikusoknak gyakrabban kellene feltűnniük a TV-műsorokban.” 
„Fiatalként szinte alig olvasok Európáról. Kíváncsi vagyok ugyan arra, mi történik Európában, de jó lenne, ha nem 
kellene túl sok erőfeszítést tennem az ügy érdekében.” 
Az utrechti „Coalitie-Y” elnevezésű partnerség fiatal tagjai: Vita a népszavazásokról 

Egy ifjúsági szervezetekből álló csoport, a Coalitie-Y tagjai élénk vitát folytattak a népszavazások hasznáról. Az 
ellenzők többek között azt említették, hogy a népszavazások túlzottan leegyszerűsítik a kérdéseket, miközben a 
témák gyakran jóval összetettebbek ennél. A résztvevők egyike így vélekedett: „Az uniós választásokon 
szavazhatunk, illetve akár jelöltként is indulhatunk. A népszavazással tulajdonképpen ezeknek a lehetőségeknek 
vesszük el a súlyát.” A népszavazás támogatói úgy vélték, hogy az csak jó lehet, ha a politikusok tudják, mit 
gondolnak a polgárok egy adott témáról, mert ez iránymutatásul szolgálhat számukra. A népszavazások 
növelhetik az Uniót általános ismertségét is, például a tekintetben is, hogy milyen témák szerepelnek a 
napirenden, és melyek a küszöbönálló döntések. 

Civil társadalmi önkéntesek: „Az országoknak nagyobb megértéssel kellene egymás felé 

fordulniuk.” 

A Zoetermeer-i Piëzo Alapítvány olyan önkéntesekből áll, akik különböző módokon tesznek a társadalmi 
részvétel előmozdításáért. A tematikus párbeszédek résztvevői aggodalmuknak adtak hangot az Európán belüli, 
szerintük egyre mélyülő szakadékkal kapcsolatban. Jó példa erre az országoknak az LMBTIQ közösségekről 
alkotott eltérő véleménye. Nagyon nehéz úgy együttműködni, hogy az országok elutasítják egymás álláspontját. 
„Ezért lenne szükség arra, hogy jobban megismerjük egymást” – véli az egyik résztvevő. „Manapság egyszerűen 
nem vagyunk tisztában azzal, hogy egy másik országban mit gondolnak az emberek egy bizonyos témáról. Nem 
értjük kellően egymás kultúráját és hátterét, pedig ez szükséges lenne ahhoz, hogy közösen, jó döntéseket 
hozhassunk.” 
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Digitális átállás 
Az online világ fémjelezte napjainkban egyre nagyobbak az elvárások és egyre szigorúbbak a követelmények az 
internetkapcsolatokat, a biztonságot, és a magánélet védelmét illetően. Az EU felelősséget érez e tekintetben, és 
elkötelezett aziránt, hogy a digitális társadalomban senkit ne hagyjunk hátra. Az EU emellett beruház olyan 
digitális megoldásokba, amelyek választ kínálnak a társadalmi kérdésekre. Hogyan látják mindezt a hollandok? 
 

Ajánlások – Elképzeléseink az online világ jövőjéről 
A hollandok 45%-a úgy véli, hogy az online világ fontos téma, amellyel az EU-nak foglalkoznia kell. 

1. Mindenütt gyors, biztonságos és stabil internetkapcsolatot kell biztosítani  
A hollandok 61%-a szerint az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy Európában mindenki gyors és stabil 
internetkapcsolattal rendelkezzen. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az internet egyre nagyobb 
szerepet játszik az életünkben. Gyermekeink már a digitális oktatással nőnek fel. Emellett úgy nemzeti, mint 
nemzetközi viszonylatban a kommunikáció színtere egyre inkább az internet. Jelentős mértékben függünk az 
internettől, és ez néha aggodalommal tölt el bennünket. Sok holland éppen ezért úgy gondolja, hogy az EU-nak 
költenie kell e területre, feltéve, hogy a pénzt hatékonyan használja fel. Szerintünk az európai szinten kezelendő 
legfontosabb kérdés e területen az online bűncselekményekkel szembeni védelem. Ugyanakkor a saját 
országunkban is figyelmet kell fordítanunk az internetes bűnözés elleni küzdelemre. 
 

„Ha arra gondolok, hogy valaki kibertámadást hajt végre az árvízvédelmi 
rendszerünk ellen, nagyon sebezhetőnek érzem magam.” 

2. Egyértelmű szabályokat és normákat kell meghatározni az internetes vállalatok számára 
A hollandok 75%-a szerint az EU-nak gondoskodnia kell arról, hogy az összes uniós országban egyformán 
biztonságosan lehessen az interneten keresztül vásárolni. Mindannyian egyre többet vásárolunk külföldön, és 
eközben különleges személyes adatokat osztunk meg. Néha úgy érezzük, hogy ez nem biztonságos. Nehéz 
eldönteni, hogy mely weboldalakban bízhatunk meg. Ezért jó, ha az EU mindenki számára érthető adatvédelmi 
szabályokat és normákat állapít meg. Gyakorta aggodalommal tölt el bennünket a nagy internetes vállalatok 
hatalma is. Úgy gondoljuk, hogy magunk is felelősséggel tartozunk azért, hogy okosan bánjunk személyes 
adatainkkal. Ugyanakkor úgy véljük, hogy az EU-nak is jut szerep e területen. Az uniós országoknak együttesen 
kell gondoskodniuk arról, hogy az olyan vállalatok, mint a Google vagy a Facebook ne jussanak túl nagy 
hatalomhoz. 
 

„Kis országként nem sokat tehetünk egy olyan globális szereplővel 
szemben, mint a Facebook.” 

3. Az adatvédelmi szabályok kialakítása során azok gyakorlati végrehajtására is gondolni kell, és a 
szabályokhoz magyarázatot kell fűzni 
Az általános adatvédelmi rendelet elfogadása óta a hollandok tudják, hogy minden országnak ugyanazon 
adatvédelmi rendelkezéseknek kell eleget tennie. Örülünk annak, hogy e jogszabályra támaszkodhatunk, mivel a 
magánélet védelme fontos számunkra. A hollandok közül azonban néhányan úgy gondolják, hogy a magánélet 
védelmére vonatkozó szabályok túlzóak vagy logikátlanok. A jogszabály ezenfelül sok munkát generál a 
vállalkozók számára. Ezért úgy gondoljuk, hogy több figyelmet kell fordítani a magánélet védelmét szolgáló 
rendelkezések gyakorlati végrehajtására: támogatást és iránymutatást kell nyújtani úgy a polgárok, mint a 
vállalatok számára. Szerintünk ebben a legnagyobb szerep a tagállamokra hárul. A magánélet védelme területén 
fennálló problémákat vagy kérdéseket legszívesebben a saját hatóságainkkal, a saját nyelvünkön rendezzük. 

Online és személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 
ÖTLET: „Szigorúbb követelményeket kell támasztani a programozókkal és a vállalkozásokkal szemben: meg kell 
tiltani a nem biztonságos programozási nyelvek alkalmazását.” 
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„Ingyenes európai vírusirtó szoftverekkel európai tűzfalat lehetne kialakítani.” 

„Amint átlépem a határt Németország felé, a mobiltelefonomon hirtelen nincs térerő. Manapság ez már nem 
fordulhatna elő.” 

„Az iPhone készülékeinken keresztül mindenütt követhetők vagyunk. Ez a mi hibánk is.” 

„Nem éppen praktikus, ha minden egyes országban másfajta adatvédelmi űrlapot kell kitölteni.” 

ÖTLET: „Létre kellene hozni egy európai internetrendőrséget. Ez tipikusan az a terület, ahol az EU felléphetne.” 

Az egyik online párbeszéd résztvevői: „Saját érdekünk is, hogy mindenütt jó internetkapcsolattal 
rendelkezzünk” 

Az egyik online tematikus párbeszéd alkalmával érdekes vita alakult ki arról, hogy az EU milyen szerepet tölt be 
az online világban. Minden résztvevő egyetértett abban: fontos, hogy Európa-szerte jó internetkapcsolatok 
álljanak rendelkezésre. De vajon az EU feladata-e, hogy ezzel foglalkozzon? Több résztvevő is annak a 
véleményének adott hangot, hogy ez mindenekelőtt az egyes tagállamok feladata. Egy másik résztvevő 
rámutatott, hogy Hollandia számára is előnyös, ha más országokban jó és stabil az internetkapcsolat: „Sok 
milliárd euró bevételre teszünk szert a más országokkal való kereskedelem révén. Ezért saját érdekünk, hogy 
ezek az országok jól működjenek.” 

Középiskolások Helmondban: „Ugyanolyan szabályok és büntetések az internetes bűnözés 
szankcionálására” 

A helmondi Dr. Knipperbergcollege 15 és 16 éves tanulói az internetes bűnözés problémájáról beszélgettek. A 
híradások révén a diákok rendszeresen hallanak adatvédelmi incidensekről: előfordul, hogy egy vállalat adatai 
kiszivárognak, vagy a hírek beszámolnak arról, ha egy ország, például Oroszország vagy Kína megpróbál adatokat 
ellopni. A diákok szerint logikus, hogy az európai országoknak együtt kell működniük e területen, hiszen az 
internetes bűnözés nem áll meg a határokon: a tagállamoknak közös szabályokat és büntetéseket kell 
megállapítaniuk. „Ha orosz hekkerek próbálják feltörni az informatikai rendszereinket, az EU-nak keményen fel 
kell lépnie.” 
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Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 

Az uniós országok saját hatáskörrel rendelkeznek az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport területén. Az EU 
ugyanakkor támogatást nyújthat és nyújt e szakpolitikákat illetően, előmozdítja például a minőségi oktatást és a 
többnyelvűséget, védi a kulturális örökséget, valamint segíti a kulturális és sportágazatot. Hogyan látják mindezt 
a hollandok? 
 

Ajánlások – Elképzeléseink az oktatás, a kultúra, az ifjúság és a sport jövőjéről 

A hollandok 45%-a úgy véli, hogy az oktatás fontos ügy, amellyel az EU-nak foglalkoznia kell. Az ifjúságot, a kultúrát, 
illetve a sportot illetően a hollandok 39%-a, 23%-a és 19%-a vélekedik hasonlóan. 

1. Észszerű kereteken belül kell bátorítani a fiatalokat a külföldi tanulmányokra 

Sok holland gondolja úgy, hogy a külföldön folytatott tanulmányok gazdagítják a fiatalokat: hozzájárulnak 
személyes fejlődésükhöz, ezenfelül elősegítik, hogy az európaiak jobban megértsék egymást. Mindemellett 
előmozdíthatják a jobb integrációt is. Ezért sok holland szerint jó, hogy létezik az Erasmus program, ami ösztönzi 
a külföldi tanulmányokat. Ugyanakkor jónak tartjuk, hogy az EU kritikus szemmel tekint erre a kérdésre. A 
gyakorlat ugyanis többek között azt mutatja, hogy a nemzetközi diákok főként egymással ismerkednek, és ritka, 
hogy alaposan megismernék a fogadó országot. Az EU-nak ezenkívül meg kell előznie, hogy az alacsonyabb 
iskolázottsági szinttel rendelkező országok elveszítsék az összes tehetségüket amiatt, mert azok külföldre 
mennek tanulni. 
 

„Az EU-nak a szakképzés területén is ki kellene dolgoznia 
csereprogramokat.” 

2. Az olyan területeket, mint a kultúra és a sport, mindenekelőtt a tagállamokra kell hagyni  
A hollandok 58%-a szerint az EU-nak jobban meg kellene védenie Európa kulturális örökségét. Gondolunk itt 
például az ókori görög templomokra. Másrészről viszont úgy véljük, hogy a helyi kultúra elsősorban magának az 
adott országnak a felelősségi körébe tartozik. Ugyanez vonatkozik például a sportban tapasztalt visszás 
jelenségekre, amit fontos témának tartunk, de nem soroljuk az EU alapvető feladatai közé. Európának egész 
egyszerűen prioritásokat kell felállítania, hiszen más dolgokhoz is sok pénzre van szükség. Néha szükség lehet 
pénzügyi hozzájárulásra, de más módokon is együttműködhetünk, például megoszthatjuk egymással 
ismereteinket és ötleteinket. 
 

„A kultúra védelme az országok feladata. De ha valahol elhanyagolják a 
világörökségi helyszíneket, akkor szerintem az EU-nak mindenképpen 

intézkednie kell.” 

3. Gondoskodni kell arról, hogy az európaiak jobban megismerjék és tiszteljék egymást 

A hollandok szeretik, ha más európaiak jól beszélnek angolul, mivel ez könnyebbé teszi a dolgokat, ha külföldön 
vagyunk. Akkor is jól jön az angoltudás, ha a Hollandiában dolgozó migráns munkavállalókkal akarunk 
kommunikálni. Ezzel együtt sok holland nagyon fontosnak tartja, hogy a jövőben is a saját nyelvünkön 
beszéljünk, és megbecsüljük nyelvünket. Emellett az is fontos számunkra, hogy tiszteletben tartsuk az Európán 
belül mutatkozó különbségeket. Legyen szó kultúráról, oktatásról vagy sportról, mindenkinek szabadnak kell 
éreznie magát, és mindenki számára biztosítani kell, hogy önmaga lehessen. A különbségek néha konfliktus 
forrásai lehetnek, de éppen ezek a különbségek teszik Európát gazdag kontinenssé. Sok holland ezért úgy véli, 
hogy az országoknak időt kell hagyni arra, hogy megismerjék és elfogadják egymás szokásait és elképzeléseit. 
 

„Én úgy tekintek az EU-ra, mint egy baráti csoportra. A barátok tisztelik az 
egymás közötti különbségeket, és szükség esetén kérhetik a másik 

segítségét.”  
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Online és személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 

ÖTLET: „A helyi tanterv mellett az oktatás minden szintjén be lehetne vezetni egy közös európai tantervet is.” 

ÖTLET: „A kulturális főváros mellett minden évben meg lehetne választani az oktatás, az ifjúság és a sport 
fővárosát (vagy országát) is.” 

„Az EU-ban éppen az köt össze bennünket, hogy mindannyiunknak megvan a saját nemzeti kultúrája. Így nem 
húzható ránk egy egységes kultúra takarója.” 

„A negatív dolgok előtérbe helyezése helyett inkább jobban kellene ösztönözni a sportot.” 

„Beilleszkedtem az itteni társadalomba, adót fizetek, de latin-amerikai vagyok és az is maradok. Őrzöm és 
dédelgetem a nyelvemet, a latin-amerikai zenét és ételeket. Ezek nem olyan témák, amelyek Európára 
tartoznak.” 

„Európában túl sokat beszélünk a gazdaságról, és túl keveset a jóllétről.” 

A Leideni Egyetem hallgatói: „A nyelvtanulás fontos, de a nyelvválasztás legyen önkéntes” 

A Leideni Egyetemen történelem szakos hallgatók beszélgettek egymással. Elmondták: szerintük fontos, hogy az 
emberek több nyelven is beszéljenek. Úgy vélték, hogy a többnyelvűség nagyszerű dolog a személyes fejlődés 
szempontjából, és jót tesz az európai kereskedelemnek és politikai kapcsolatoknak. Ugyanakkor kifejtették, hogy 
szerintük az iskolában mindenekelőtt fel kell kínálni a különböző idegen nyelveket, nem pedig kötelezővé tenni 
egyik vagy másik nyelv tanulását. A hallgatók szerint az első idegen nyelvnek nem is kell feltétlenül uniós 
nyelvnek lennie. „Ha valaki Kelet-Európában lakik, és oroszul szeretne tanulni, megilleti ez a jog” – mondta az 
egyik résztvevő. 

Schiedami török közösség: „Minden fiatal számára tisztességes munkalehetőséget kell biztosítani” 

A schiedami Hakder Alapítvány keretében folytatott beszélgetések alkalmával a helyi török közösség többek 
között azt emelte ki: fontos, hogy mindenkinek tisztességes munkalehetőségeket biztosítsanak. Az összes 
jelenlévő egyetértett abban, hogy az EU-nak köteleznie kellene a vállalatokat arra, hogy szakmai gyakorlati 
helyeket vagy álláshelyeket kínáljanak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok számára. Elmondták, hogy a 
migráns fiatalok számára problémát jelent szakmai gyakorlati helyet vagy munkahelyet találni. „Néhányan 
közülük még a háziorvoshoz is félnek elmenni, mert tartanak attól, hogy maguknak kell kifizetniük az ellátást. 
Nehéz elképzelni, hogy ugyanezek a fiatalok szakmai gyakorlati helyért vagy munkahelyért mernek kopogtatni 
valahol” – vélekedett a résztvevők egyike. „A vállalatoknak nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk erre, és ez EU 
ösztönözheti ezt.” 
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A felmérés indokainak és módszereinek ismertetése 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” felmérést különböző, egymáshoz kapcsolódó párbeszédformák alkotják, 
amelyek segítségével összegyűjtjük a holland polgárok véleményeit és ötleteit Európa jövőjéről és az EU-ról. 
Ebben a fejezetben azt ismertetjük, hogy e párbeszédformák használatával miként tettünk eleget a nemzeti 
polgári vitacsoportokra – az Európa jövőjéről szóló konferencia összefüggésében – alkalmazandó 
iránymutatásoknak. 

 

Az egymáshoz kapcsolódó párbeszédformák kialakítása  
A következő párbeszédformákat alkalmaztuk: 

1. Kérdőíves felmérés 
A holland lakosság reprezentatív keresztmetszetét adó csoportban végzett felmérés. 

2. Mélyreható tematikus online párbeszédek 
Párbeszédek, amelyekben az „Elképzeléseink Európa jövőjéről: első felismerések és további 
kérdések” címet viselő időközi jelentés (2021. október 8.) eredményeit vizsgáltuk meg 
részletesebben holland emberek egy-egy csoportjával. 

3. Párbeszédek meghatározott csoportokkal 
Beszélgetés olyan holland polgárokkal, akik általában nem vesznek részt (online) felmérésekben 
és vitacsoportokban. 

4. Párbeszéd fiatalokkal 
Beszélgetések, amelyek középpontjában a fiatalokat leginkább foglalkoztató európai témák 
állnak. 

5. Nyílt online kutatás: kérdőív és a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de toekomst”) online 
eszköz 
A nyílt kérdőíves felméréshez tartozó kérdőívet 2021. szeptember 1. és 2021. november 14. 
között minden holland kitölthette, még a külföldön élők is. Emellett ugyanebben az időszakban 
minden holland állampolgár számára elérhetővé vált a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de 
toekomst”) elnevezésű online eszköz is, melynek keretében 20 állítással kapcsolatban lehetett 
véleményt nyilvánítani. 
 

1. Kérdőíves felmérés 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” (Kijk op Europa) címet viselő hollandiai civil párbeszéd 2021. szeptember 1-
jén, egy kérdőíves felméréssel vette kezdetét. A felmérés indokairól és módszereiről szóló jelen részben röviden 
ismertetjük, hogyan folytattuk le e kérdőíves felmérést . 

A felmérés célja és a célcsoport 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” felmérés egy online kérdőívvel indult, amelyben arra kerestük a választ, 
hogy miként vélekednek a hollandok Európa jövőjéről. A kérdőívet elsőként egy reprezentatív csoport tölthette ki, 
majd azt minden holland állampolgár, így a külföldön élők számára is elérhetővé tettük. Emellett ugyanebben az 
időszakban mindenki számára elérhetővé vált a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de toekomst”) elnevezésű 
online eszköz is, melynek keretében 20 állítással kapcsolatban lehetett véleményt nyilvánítani. A kérdőíves 
felmérés eredményeit figyelembe vettük az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” polgári párbeszéd következő elemét 
jelentő különféle tematikus párbeszédek megtervezése során. 

 

A kérdőíves felmérés célcsoportját azok a legalább 18 éves holland állampolgárok alkották, akik a terepmunka 
kezdetén szerepeltek a népesség-nyilvántartásban. A Holland Statisztikai Hivatal (CBS) adatai alapján ebbe a 
célcsoportba 2021. január 14-én 14 190 874 fő tartozott. A 18 éves alsó korhatár a választásra jogosultak 
korhatárának felel meg. A lakosság e csoportját nevezzük a felmérés célcsoportjának.  



 

301 
 

Terepmunka 
Ahhoz, hogy statisztikai értelemben vett képet alkothassunk „a hollandokról”, egy 100 000 főből álló, az ország 
valamennyi részét lefedő mintát vettünk igénybe (ISO-szabvány szerint, Research Keurmerk group, Piackutató 
Intézetek Holland Szövetsége). E minta tagjai azzal, hogy regisztráltak a kérdőíves felmérésében való részvételre, 
vállalták, hogy annak keretében rendszeresen közlik véleményüket különböző témák széles spektrumával 
kapcsolatban. A felmérés elősegítésére irányuló személyes motivációjukon túl a válaszadók a kérdőívek 
kitöltéséért pénzügyi ellentételezésben is részesülnek. Különböző tudományos tanulmányok bizonyítják, hogy a 
kérdőívek kitöltéséért pénzügyi ellentételezésben részesülő válaszadók véleménye nem különbözik 
szignifikánsan azok véleményétől, akik nem részesülnek ilyen ösztönzésben (forrás: Does use of survey incentives 
degrade data quality? [Rontják-e az adatminőséget a felmérések során használt ösztönzők?] Cole, J. S., Sarraf, S. 
A., Wang, X., 2015). 

 

A terepmunka 2021. augusztus 11-én kezdődött és 2021. szeptember 19-én fejeződött be. Az adatgyűjtés 
egyedüli módszereként az internetes kutatást alkalmaztuk. A reprezentatív csoport tagjai e-mailben személyre 
szabott linket kaptak az online kérdőívhez, majd két hét múlva ugyancsak e-mailben emlékeztetőt küldtünk 
számukra. A részvételre vonatkozó meghívások kiküldésére csoportokban, rétegzés alkalmazása mellett (a 
populáció alcsoportjai közötti egyenlő elosztásra figyelemmel) került sor mindaddig, míg megfelelő számú 
válaszadó állt rendelkezésre. 

Mintavétel és eloszlás 
A felmérés koncepciója azon a feltevésen alapult, hogy a megfelelő statisztikai megbízhatósághoz legalább 3 600 
válaszadóra van szükségünk. Ez a szám a lakosságra vonatkozó különféle háttérmutatók megfelelő eloszlását is 
lehetővé tette. A holland emberek nem készültek egy kaptafára, ezért a megfelelő összetételű minta érdekében 
kezdettől fogva figyelembe vettünk egy sor jellemzőt. Hollandia viszonylag kis ország, az emberek véleménye 
azonban régiónkénti eltérést mutathat. Az emberek egy adott témával kapcsolatos beállítottsága, vagy az, hogy 
e témának mekkora jelentőséget tulajdonítanak, adott esetben attól (is) függhet, hogy hol élnek. A biztonság 
kérdéséhez például másként viszonyulnak a vidéki területen élők, mint a városban lakó emberek. A Holland 
Társadalomkutató Intézet (SCP) által l végzett kutatásokból tudjuk, hogy az EU támogatottsága nagyobb a 
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a fiatalok körében, mint az alacsonyabb végzettséggel 
rendelkezők, illetve az idősek körében (forrás: „Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?” [Mit várnak a 
hollandok az Európai Uniótól?] Holland Társadalomkutató Intézet, Hága, 2019.) 

 

Ezért – a minta reprezentatív megoszlásának biztosítása érdekében – eleve kvótákat határoztunk meg az alábbi 
három jellemző alapján: 1. régió (a COROP-régiók alapján), 2. életkor és 3. iskolázottsági szint. [megj.: COROP-
régiók: Hollandia statisztikai célokra osztja fel az ország területét e régiókra.] Ezenfelül a minta összeállításánál a 
következő háttérmutatókat vettük figyelembe: nem, származás, elsődleges mindennapi tevékenység, politikai 
irányultság. 

 

A COROP-régiók meghatározásakor Hollandia az ún. „csomópont-elvet” alkalmazta (mindegyik régió egy 
központi „magból" és az azt körülvevő ellátási területből áll, és a felosztás figyelembe veszi az otthon és a 
munkahely között ingázók számát). A csomópont-elv nem érvényesül minden esetben, annak érdekében, hogy a 
régiók határai egybeessenek a tartományi határokkal. Ha a településhatárok egy módosítás következtében 
keresztezik a COROP-régiók határait, a régiók határait kiigazítják (forrás: CBS). A COROP-régiókon belül a 
következő kategóriák alkalmazásával biztosítjuk az életkor szerinti megfelelő eloszlást: 18–34 évesek; 35-54 
évesek; 55–75 évesek, és 75 év felettiek. 

 

Végezetül pedig az iskolázottsági szint tekintetében is biztosítottuk a minta reprezentatív megoszlását. A 
mintában a válaszadók legmagasabb iskolai végzettség szerinti összetétele megfelel a vonatkozó nemzeti 
aránynak, amely a következő: 
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Legmagasabb iskolai végzettség  

Alapfokú: alapfokú oktatás, szakmai előkészítő középfokú oktatás, általános középfokú 
oktatás vagy egyetem előtti oktatás (1–3. év), felső középszintű szakképzés (1. év) 

32,1% 

Középfokú: általános középfokú oktatás vagy egyetem előtti oktatás (4–6. év), felső 
középszintű szakképzés (2–4. év) 

44,6% 

Felsőfokú: felsőfokú szakmai vagy egyetemi képzés 22,9% 

Ismeretlen  0,4% 

Válaszok 

A kérdőíves felmérésben összesen 4 086 válaszadó vett részt. A 3 600 teljesen kitöltött kérdőívre vonatkozó 
célérték így teljesült. 
 

Kitöltött kérdőívek száma COROP-
régiónként és korcsoportonként 

18–34 
évesek 

35–54 
évesek 

55–75 
évesek 

75 év 
felettiek 

Észak-Drenthe 11 14 17 5 

Délkelet-Drenthe 10 12 14 4 

Délnyugat-Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Észak-Friesland 20 22 25 8 

Délkelet-Friesland 12 13 14 3 

Délnyugat-Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Délnyugat-Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl és környéke 2 4 5 1 

Kelet-Groningen 7 10 12 3 

Groningen többi része 36 26 28 8 

Limburg középső része 13 17 21 7 

Észak-Limburg 17 20 23 7 
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Dél-Limburg 38 40 52 17 

Észak-Brabant középső része 34 35 35 11 

Észak-Brabant északkeleti része 41 43 51 14 

Észak-Brabant nyugati része 40 47 49 15 

Észak-Brabant délkeleti része 55 56 58 18 

Haarlem és környéke 13 18 18 7 

Alkmaar és környéke 14 19 19 6 

Amszterdam és környéke 116 104 88 23 

Het Gooi és Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Kop van Noord Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Észak-Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Délnyugat-Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Zeeland többi része 16 21 23 8 

Tengermenti Flandria 6 8 9 3 

Leiden és Bollenstreek környéke 30 31 31 10 

Hága és környéke 63 70 57 18 

Delft és Westland 19 15 15 4 

Rijnmond és környéke 103 107 99 31 

Dél-Holland keleti része 22 24 25 8 

Dél-Holland délkeleti része 24 26 26 9 
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Kitöltött kérdőívek iskolázottsági szintek szerint   

Alapfokú 1 382 34% 

Középfokú 1 747 43% 

Felsőfokú 915 22% 

Ismeretlen  42 1% 

Megbízhatóság és reprezentativitás 
A válaszadók száma (4 086) lehetővé teszi, hogy – 1,53%-os hibahatár mellett – 95%-os megbízhatóságú 
kijelentéseket tegyünk a populáció vonatkozásában. Az eredmények megbízhatósága és a hibahatár a minta 
nagyságától függ. Minél nagyobb a minta, az eredmények annál megbízhatóbban és/vagy pontosabban 
extrapolálhatók a teljes lakosságra. 
 
A megbízhatósági szint meghatározása: 1 (100%) mínusz a szignifikanciaszint. A szignifikanciaszint általában 5%-
ban kerül meghatározásra, a megbízhatósági szint ezért 95%-os. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a felmérést a 
mostanival megegyező módon és körülmények között megismételnénk, az eredmények az esetek 95%-ban 
megegyeznének a mostani eredményekkel. 
A pontossági szint (amelyet a hibahatár formájában fejezünk ki) határozza meg azt az értéktartományt, amelyen 
belül a populációra vonatkozó tényleges érték mozog. Más szavakkal: legfeljebb mennyiben térnek el a vett 
minta alapján kapott válaszok attól, mintha a lakosság egésze válaszolt volna? Az 1,53%-os hibahatár tehát 
annyit jelent, hogy a teljes populáció válaszai alapján kapott tényleges értékek a vett minta válaszain alapuló 
értékeknél legfeljebb 1,53%-kal lennének magasabbak vagy alacsonyabbak. A gyakorlatban tehát, amennyiben 
egy felmérés során a minta alapján kapott eredmény azt mutatja, hogy egy meghatározott témát a válaszadók 
50%-a fontosnak ítél, a tényleges érték ennél az 50%-nál 1,53%-kal alacsonyabb vagy magasabb is lehet (vagyis 
48,47% és 51,53% között mozoghat). A hibahatár legfeljebb 5%-os értéke a (statisztikai) kvantitatív kutatásban 
megszokott és általánosan elfogadott. 
 
A minta megbízhatósága mellett annak reprezentativitása is fontos. Mivel a részvételre vonatkozó meghívók 
kiküldésére csoportokban, rétegzés alkalmazása mellett került sor, az eredmények a COROP-régiók és az egyes 
COROP-régiókon belüli korcsoportok tekintetében is reprezentatívak. A legmagasabb iskolai végzettség nemzeti 
eloszlásának figyelembevétele révén a válaszok az iskolai végzettség szempontjából is reprezentatívnak 
tekinthetők. 

További háttérmutatók 
A kérdőíves felmérés résztvevőinek néhány további, a hátterükre vonatkozó kérdésre is válaszolniuk kellett. Ezek 
a válaszadók nemére, az EU-val kapcsolatos véleményükre, származásukra, elsődleges mindennapi 
tevékenységükre, illetve arra vonatkoztak, hogy a kérdőív kitöltésének időpontjában melyik pártra szavaztak 
volna. 
 
A válaszadók között 49% volt a férfiak, 50% a nők aránya, 1% pedig nem kívánt válaszolni az erre vonatkozó 
kérdésre. 
 
A válaszadók 51%-a kedvezően, 13%-a negatívan, 36%-uk pedig semlegesen viszonyult Hollandia EU-tagságához, 
illetve nem volt ezzel kapcsolatos véleménye. 
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A válaszadók 95%-a Hollandiában született. A válaszadók 89%-ának mindkét szülője Hollandiában született. A 
válaszadók 5%-ának mindkét szülője külföldön született. 

A válaszadók politikai irányultsága jelenleg 
Párt % 

Néppárt a Szabadságért és Demokráciáért (VVD) 14% 

Szabadságpárt (PVV) 13% 

Szocialista Párt (SP) 8% 

66-os Demokraták (D66) 6% 

Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 6% 

Munkáspárt (PvdA) 6% 

Párt az Állatokért 4% 

Baloldali Zöldek 4% 

Keresztény Unió 3% 

JA21 3% 

Gazda–Civil Mozgalom 2% 

Fórum a Demokráciáért 2% 

Református Politikai Párt (SGP) 2% 

Volt 2% 

DENK (Gondolkozz!) 1% 

Van Haga Csoport 1% 

BIJ1 1% 

Den Haan párt 0% 

Egyéb 2% 

Kitöltetlen szavazólap 3% 

Nem nyilatkozom 13% 
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Nem kívánok szavazni 5% 

Jelenleg mi az Ön elsődleges mindennapi tevékenysége? 

Tevékenység % 

Tanuló/diák 6% 

Részmunkaidős alkalmazott 16% 

Teljes munkaidős alkalmazott 31% 

Önfoglalkoztató 3% 

Háztartásbeli 5% 

Álláskereső 2% 

Önkéntes 2% 

Munkavégzésre alkalmatlan 6% 

Nyugdíjas 27% 

Egyéb 1% 

Nem nyilatkozom 1% 

 

Kérdőív 

A kérdőívet és e jelentést – a holland külügyminisztérium megbízásából – egy független külső szervezet 
készítette. A kérdőív moduláris szerkezetű és az Európa jövőjéről szóló konferencia számára meghatározott 
témáknak megfelelő alábbi szakaszokból áll: 
főbb témák és Európa szerepe 
éghajlatváltozás és környezetvédelem 
egészségügy 
gazdaság és foglalkoztatás 
az EU a világban 
biztonság és jogállamiság 
az online világ 
európai demokrácia 
migráció és menekültek 
oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
 
A kérdőív kidolgozása során kiemelt figyelmet fordítottunk a kérdésfeltevés minőségére, megbízhatóságára és 
hitelességére. Célunk az volt, hogy a kérdések, állítások és választható feleletek megfogalmazása semleges 
legyen és ne sugalmazza a választ. Azt is ellenőriztük, hogy a kérdések könnyen érthetők-e (B1 szintű 
nyelvtudás). 
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A kérdőív minőségének vizsgálatához a célcsoport tagjai közül kiválasztott tesztalanyoknak személyesen is 
feltettük a kérdéseket annak érdekében, hogy lássuk a megkérdezettek különféle csoportjainak reakcióit a 
kérdésfeltevésekre. Azoknál a kérdéseknél, amelyek túl összetettnek bizonyultak, változtattunk a 
megfogalmazáson. 

Elemzési módszerek 
A kérdőív eredményeinek elemzéséhez a következő két módszert alkalmaztuk: 

Egytényezős varianciaanalízis 
Az egytényezős varianciaanalízis keretében leíró statisztikákat alkalmaznak egy tanulmány változóinak leírására. 
E felmérés esetében a gyakoriságot és az átlagértékeket alkalmaztuk. 

Kéttényezős varianciaanalízis 
A kéttényezős varianciaanalízis során azt vizsgálják, hogy milyen összefüggés áll fenn két változó között. Jelen 
esetben az egyik változó a különböző témák jelentősége, illetve az arra vonatkozó kérdés, hogy az EU-nak 
foglalkoznia kell-e az adott témával, a másik változó pedig az életkorra vonatkozó háttérmutató. Annak 
megállapítására, hogy a különböző korcsoportok eltérő jelentőséget tulajdonítanak-e egy témának, valamint 
eltérően viszonyulnak-e ahhoz a kérdéshez, hogy az EU-nak foglalkoznia kell-e az adott témával, szignifikancia-
vizsgálatot alkalmaztunk. 

Jelentés és teljesség 
Jelentésünk a kérdőíves felmérésben részt vevő válaszadóknak feltett valamennyi kérdés eredményeinek 
(vizuális) bemutatását tartalmazza. Egyes kérdések esetében a válaszadók „nyitott” választ adhattak (vagyis nem 
az előre megadott válaszok közül kellett választaniuk). Ezeket a nyitott válaszokat a későbbiekben kategorizáltuk 
és belefoglaltuk a jelentésbe. A válaszadók által a szabadon kitölthető szövegmezőkben megadott ötletek 
hozzájárulnak az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” polgári párbeszéd következő elemét jelentő különféle 
tematikus párbeszédek megtervezéséhez. 

2. Mélyreható tematikus online párbeszédek 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia legfontosabb témáit nyolc tematikus online párbeszéd keretében vitattuk 
meg részletesebben. A párbeszédek célja az volt, hogy megtudjuk, az emberek miért vélekednek bizonyos 
dolgokról bizonyos módokon, valamint hogy milyen okok, illetve érzelmek állnak véleményük hátterében. Mely 
dolgok aggasztják őket, és milyen lehetőségeket látnak? A párbeszéd során a résztvevők lehetőséget kaptak arra 
is, hogy javaslatokat és ötleteket fogalmazzanak meg a témákkal kapcsolatban. Emellett olyan kérdéseket is 
felvethettek, amelyek nem képezik a konferencia részét, de fontosak számukra. 
 
A tematikus párbeszédekre október 12-én és 14-én, valamint november 9-én és 11-én került sor. Októberben és 
novemberben négy-négy tematikus online párbeszédre került sor a „Gazdaság és demokrácia”, illetve az 
„Éghajlatváltozás és az EU a világban” témákban. Az egyes párbeszédeken átlagosan 29 fő vett részt (összesen 
231 fő). A résztvevőket a kérdőíves felmérés (lásd az 1. pontot) résztvevői közül, valamint a közösségi médián 
keresztül toboroztuk. 
 

3. Párbeszédek meghatározott csoportokkal 
A hollandok bizonyos csoportjai közismerten kevésbé vesznek részt (online) felmérésekben és 
panelbeszélgetéseken. Ahhoz, hogy reprezentatív képet alkothassunk „Hollandia hangjáról”, fontos volt, hogy 
ezek az emberek is kifejezésre juttathassák ötleteiket és véleményüket. Ezért az „Elképzeléseink Európa 
jövőjéről” kezdeményezés keretében több, helyben folytatott, személyes párbeszédet is tartottunk. Az ennek 
során összegyűjtött vélemények és ötletek is az ajánlások alapját képezték. 
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Célcsoportok 
Nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy mely célcsoportok számítanak nehezen elérhetőnek. A kutatások 
és tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem nyugati háttérrel rendelkező holland emberek lényegesen kisebb 
valószínűséggel vesznek részt önként felmérésekben és vitákban. Mivel nagy csoportot alkotnak (a hollandok 
14%-át), kiválasztottuk őket az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszédben való részvételre. Ugyanilyen 
megfontolások vezettek minket az írás-olvasási készségek terén hiányossággal küzdő emberekkel kapcsolatban 
is. Ezek az emberek is jelentős csoportot alkotnak (2,5 millió holland), amely részben átfedésben van a migránsok 
csoportjával (39%). Végül pedig párbeszédet szerettünk volna folytatni egy olyan csoporttal is, amely ritkán 
jelenik meg a felmérésekben és vitákban, kritikusan viszonyul Európához, szakmai okokból azonban mégis sok 
ponton kapcsolódik hozzá. Választásunk a mezőgazdasági termelők csoportjára esett. 
 
A felsorolt csoportokkal olyan szervezeteken, például migránsszervezeteken, érdekcsoportokon és szakmai 
szervezeteken keresztül vettük fel a kapcsolatot, amelyeknek e csoportok tagjai. Mivel a párbeszédek számát 
nyolcra korlátoztuk, nem tudtunk mindenki számára lehetőséget biztosítani. A résztvevők kiválasztása így 
némileg önkényes volt. A kiválasztás során különösen azt néztük, hogy mely szervezetek nyitottak a részvételre 
és tagjaik mozgósítására, valamint azt, hogy teljesülnek-e a gyakorlati feltételek, azaz a kiválasztottak 
rendelkezésre tudnak-e állni egy bizonyos helyen és időpontban. 
 
A következő szervezetek tagjaival folytatunk helyben szervezett, személyes párbeszédet: 
• Stichting Hakder, alevi közösség, Schiedam 
• Stichting Asha, hindu közösség, Utrecht (párbeszéd két alkalommal) 
• Piëzo, civil társadalmi szervezet, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, írás-olvasási hiányosságokkal küzdő emberek szervezete, Utrecht 
• BoerenNatuur, mezőgazdasági szövetkezetek egyesülete 
• Marokkanen Dialoog Overvecht marokkói közösség, Utrecht 
• Femmes for Freedom, migráns hátterű nők érdekcsoportja, Hága 
 
Összesen 110 ember vett részt ezeken a párbeszédeken. 
 

4. Párbeszéd fiatalokkal 
A fiatalok az Európa jövőjéről szóló konferencia kiemelt célcsoportját jelentik. Annak érdekében, hogy 
ösztönözzük őket az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszédben való aktív részvételre, és hogy e csoport 
meglátásai és ötletei kiemelt figyelmet kaphassanak, öt személyes párbeszédet szerveztünk csak a fiatalok 
számára. Egy hatodik ülés is tervben volt, de arra a koronavírus miatt elrendelt korlátozások miatt végül nem 
került sor. 
 
A beszélgetéseket a következő intézményekben tartottuk: 
Studievereniging Geschiedenis, történészhallgatók szervezete, Leideni Egyetem 
Dr. Knippenbergcollege, gimnázium, Helmond 
Coalitie-Y, szociális és gazdasági tanács (SER), ifjúsági szervezet 
Graafschap College, felső középfokú szakképzést nyújtó intézmény, Doetinchem 
CSG Jan Arentsz, természettudományos és műszaki tárgyakra szakosodott gimnázium („technázium”), Alkmaar 
 
Összesen 95 fiatal vett részt ezeken a párbeszédeken. 

Alkalmazott vitatechnikák 
A tematikus online párbeszédek, a meghatározott csoportokkal folytatott párbeszédek, valamint a fiatalokkal 
folytatott párbeszédek során az úgynevezett „szókratészi módszert” alkalmaztuk. Hollandiában már évek óta 
használják ezt a módszert a „párbeszéd napján”, amikor az emberek Hollandia-szerte az őket érintő kérdésekről 
kezdeményeznek beszélgetést egymással. A „szókratészi módszer” alkalmazásakor a moderátor a következő 
elvekhez tartja magát: 
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• Hagyd szóhoz jutni a másikat, hogy elmondhassa a történetét 
• Válaszként ne állj elő rögtön egy másik, ellentétes történettel 
• Kezeld tisztelettel a beszélgetőpartneredet 
• Beszélj a saját nevedben („úgy gondolom”, ahelyett, hogy „azt mondják”) 
• Közhelyes válaszok esetén kérdezz rá a részletekre 
• Ne alkoss egyből ítéletet, kérdőjelezd meg saját véleményedet 
• Adj teret a csendnek, ha az emberek gondolkoznának egy kicsit a válaszukon 
 
Az e módszer szerint folytatott párbeszédek a következő mintát követik: divergencia (szétágazás) – konvergencia 
(közeledés) – divergencia (szétágazás). A kiindulópont az, hogy először a szétágazás szakaszában kell időznünk 
(azaz teret kell adunk az egyéni érzéseknek és meglátásoknak) ahhoz, hogy ezt követően egymáshoz 
közeledhessünk (azaz megvitathassuk a lehetséges irányokat), majd végül ismét a szétágazás szakaszába lépünk 
(pl. összegyűjtjük az egyének ajánlásait). Az elmélet és a gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyen ritmust követő 
párbeszédek optimálisan zajlanak. 
 
A párbeszédeket valamennyi esetben hivatásos moderátorok irányították. 

5. Nyílt online felmérés: kérdőív és a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de 
toekomst”) online eszköz 
A kérdőíves felmérés kérdőívét minden holland kitölthette, még a külföldön élők is. A kérdőív 2021. szeptember 
1. és 2021. november 14. között volt elérhető. Emellett ugyanebben az időszakban ugyancsak minden holland 
állampolgár igénybe vehette a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de toekomst”) elnevezésű online eszközt is, 
melynek keretében 20 állítással kapcsolatban lehetett véleményt nyilvánítani. 

Válaszok és alkalmazás 
Összesen 1 967-en töltötték ki a kérdőívet és 6 968-an válaszoltak az online eszköz valamennyi kérdésére. Úgy a 
kérdőívet mint az online eszközt bárki kitölthette, mivel a részvétel nem volt előfeltételekhez vagy kiválasztási 
feltételekhez kötve. A kérdőívben ki lehetett hagyni bizonyos kérdéseket (nem voltak kötelező kérdések), hogy 
ezáltal is maximalizálni lehessen a leadott válaszok számát. A résztevők jóval gyakrabban választották a „Nem 
szeretnék válaszolni” lehetőséget, mint a reprezentatív kérdőíves felmérés során. 
A nyílt kérdőív és az online eszköz kitöltőinek háttérmutatói számos tekintetben különböztek a reprezentatív 
kérdőíves felmérés válaszadóinak háttérmutatóitól. A nyílt kérdőíves felmérésből és az online eszközből nyert 
eredmények ezért – eltérően a reprezentatív felmérés eredményeitől – nem tekinthetők reprezentatívnak. A 
nyílt online felmérés eredményeit a kérdőíves felmérés kiegészítéseként vettük figyelembe, és általuk 
benyomást szerezhettünk a hollandiai közhangulatról. A szabadon kitölthető szövegmezőkben megadott 
javaslatokat az „Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek” altéma alatt tüntettük 
fel. Az online eszközt arra használtuk fel, hogy képet alkossunk néhány, Hollandiában az emberek körében élő 
érzésről. Az eredményeket figyelembe vettük az ajánlások kidolgozása során. A reprezentativitásra vonatkozó 
követelmények miatt a nyílt online felmérés eredményeire jelentésünkben csak korlátozott mértékben 
támaszkodtunk. 
 
 
 
Közzétette Hollandia Külügyminisztériuma. 

www.kijkopeuropa.nl 
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Elképzeléseink Európa jövőjéről 
 

Vélemények, ötletek és ajánlások 
 

 

 

Témák 

• Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
• Migráció 
• Egészségügy 
• Az EU a világban 
 

2022. január 14. 

 

Ez a dokumentum az „Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en aanbevelingen” című, holland 

nyelvű jelentés fordítása, amelyet 2022. január 14-én tettek közzé a www.kijkeuropa.nl weboldalon. 

Ez a magyar nyelvű változat a holland dokumentumot egyszerűsített formában adja vissza: 

eltávolítottuk az eredeti szövegben megjelenített illusztrációkat és más formai elemeket. 
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Elképzeléseink... 
A jelentés összefoglalója: az ajánlások rövid áttekintése, témák szerinti sorrendben 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” témában folytatott civil párbeszéd keretében összegyűjtöttük a holland 
polgárok véleményeit és ötleteit Európa jövőjét illetően. Ezek alapján (az összesen kilenc közül) az utolsó négy 
témában a következő ajánlásokat fogalmaztuk meg az Európai Unió számára. 

Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
1. Tegyük világossá az éghajlatváltozással kapcsolatos európai megközelítés irányvonalát! 
2. Biztosítsuk az országok és a vállalkozások célzott megoldásokra irányuló szorosabb együttműködését! 
3. Vezessünk be tisztességes és megvalósítható CO2-rendszert! 
4. Kommunikáljunk pontosabban és pozitívabban az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokról! 
 
A hollandok szerint az Uniónak vezető szerepet kell játszania az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A 
tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk saját döntéseik meghozatalára, ugyanakkor együtt kell működniük a 
közös célok megvalósítása érdekében. Az uniós országoknak az egymásra mutogatás helyett inkább fokozottan 
kellene törekedniük a tudáscserére és a közös megoldások azonosítására. A CO2-adórendszer hatékony ugyan, 
azonban méltányosnak, megvalósíthatónak és egyértelműnek is kell lennie. A holland lakosság általános 
véleménye, hogy az Uniónak egyértelműbben és pozitívabban kellene kommunikálnia az éghajlatváltozás 
kérdésében. 

Migráció 
1. A menekültekkel kapcsolatos vitában ne sikkadjanak el a részletek! 
2. Biztosítsuk a menekültek méltányos és észszerű elosztását! 
3. Tudásunkkal és tapasztalatunkkal segítsük a menekültek származási régióit! 
 
A hollandok szerint fontos különbséget tenni az instabil területekről menekülők, illetve a gazdasági menekültek 
között. A napjainkban folyó migrációs megbeszélések során gyakran elsikkadnak a részletek. Ahhoz, hogy a 
menekülteket méltányosan lehessen elosztani Európában, az Uniónak a tagállamok és a hazájukból elmenekülők 
szempontjából egyaránt igazságos, egyértelmű kritériumokat kellene elfogadnia. A hollandok végezetül azt 
javasolják, hogy EU a menekülteket befogadó régiók számára ne csak pénzügyi támogatást, hanem szakismeretet 
is biztosítson.  

Egészségügy 
1. Proaktívabban nézzünk szembe a világjárvánnyal! 
2. Biztosítsunk mindenkinek megfizethető és megbízható gyógyszereket! 
3. Az országoknak egyénileg fellépve kell méltányosabbá és hatékonyabbá tenniük az egészségügyi 

ellátórendszerüket.  
 
A hollandok álláspontja szerint az uniós országoknak szorosabban kellene együttműködniük a világjárvány elleni 
küzdelemben. A Covid19-világjárványra vonatkozó megközelítéssel kapcsolatos politika esetenként zavaros. A 
szabályoknak nem kell mindenütt azonosnak lenniük, azonban legalább az összeegyeztethetőségükre mégis 
törekednünk kell. Az oltásokat és a gyógyszereket illetően a holland lakosság a lehető legalacsonyabb szinten 
kívánja tartani a költségeket, ezzel párhuzamosan biztosítani akarja a megbízható minőségű és felelős gyártást is. 
Ezen túlmenően véleményünk szerint fontos, hogy a nagyvállalatok ne éljenek vissza a hatalmukkal; az 
egészségügynek elsődlegesen nemzeti hatáskörbe kell tartoznia. 
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Az EU szerepe a világban 
1. Aknázzuk ki az EU erejét, különösen a főbb nemzetközi kérdések tekintetében! 
2. A konfliktuskeltés helyett az együttműködést ösztönözzük Európán kívül és belül egyaránt! 
3. Alkalmazzunk átgondolt megközelítést, amikor segítséget kínálunk a konfliktusok rendezéséhez!  

 

A hollandok álláspontja az, hogy az európai együttműködést elsősorban a közös érdekű főbb kérdésekre kellene 
irányítani. Ezt kellene a középpontba állítani az EU és a harmadik ország közötti együttműködés során is. Az 
éghajlatváltozás és a Covid19-világjárvány mellett az említett kérdések közé tartozik a nemzetközi biztonság és 
az európai gazdaság tisztességtelen kereskedelem elleni védelme is. A hollandok Európán belül és kívül egyaránt 
az együttműködést választják a konfliktus helyett. Ezen túlmenően a konfliktusmegközelítéseket illetően mindig 
célszerű az erőszakmentes rendezésre törekedni. 

 

Bevezetés 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” témában szeptember 1-je és november közepe között folytatott párbeszéd 
keretében minden holland polgár megoszthatta véleményét és ötleteit Európa jövőjével kapcsolatban. Hollandia 
szeretné a párbeszéd során elhangzott ajánlásokat, véleményeket és ötleteket az Európai Unió (EU) elé tárni. Ez 
a jelentés (az összesen kilenc téma közül) az utolsó négyre összpontosít. Az első öt témával már a 2021. 
december 3-án nyilvánosságra hozott jelentés foglalkozott. 

Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszédről 
Az EU tudni szeretné, hogy lakosai hogyan vélekednek Európáról, és ezért életre hívta az Európa jövőjéről szóló 
konferenciát. Az EU-szerte élő polgárok véleménye és ötletei a konferenciát követően ténylegesen beépülnek 
majd az Európa jövőjével kapcsolatos tervekbe. Hollandia e konferencia részeként szervezi meg az 
„Elképzeléseink Európa jövőjéről” című nemzeti polgári párbeszédet. 

 

Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszéd szeptember 1-jén vette kezdetét: online keretek között egy 
kérdőív útján összegyűjtöttük egy reprezentatív csoport véleményeit és ötleteit. Ezt követően szintén online 
keretek között párbeszédet szerveztünk az adott témákban, hogy a kérdőíves felmérés során kifejtett első 
véleményeket még részletesebbé és mélyrehatóbbá tegyük, valamint hogy konkrét ajánlásokat fogalmazzunk 
meg. Ezekben a párbeszédekben mindenki részt vehetett, aki akart. Emellett bejártuk az országot, hogy 
megszólítsuk a fiatalokat és más (nehezen elérhető) csoportokat. 

Megkérdeztünk az iskolásoktól a felső középfokú szakképzésben részt vevőkön, az egyetemi 
hallgatókon és a mezőgazdasági termelőkön át a migránsokig sokakat, magát a minisztert is. 
Októberben és novemberben összesen nyolc online tematikus párbeszédre került sor, párbeszédenként 
átlagosan 30 résztvevővel. Emellett egy online és hét helyszíni tematikus párbeszédet szerveztünk hollandok 
különböző csoportjaival. Így például beszélgettünk a Schiedam városában élő török közösség tagjaival, és 
meglátogattuk a Piëzo alapítvány önkénteseit Zoetermeerben. Ez utóbbi alkalommal a párbeszédet követően 
csatlakozott hozzánk Ben Knapen külügyminiszter is. A miniszter beszélgetést folytatott a résztvevőkkel magáról 
a párbeszédről és az Európa jövőjéről megfogalmazott véleményeikről. Végezetül hat találkozót szerveztünk a 
fiatalok különböző csoportjaival. Ezek keretében többek között látogatást tettünk egy középiskolában 
Helmondban, egy felső középfokú szakképzést nyújtó intézményben Doetinchemben, valamint a Leideni 
Egyetemen. 

 

„Gyermekeink jövőjéről van szó. Ezért gondolom, hogy részt kell vennem ebben a 
kezdeményezésben.” 

Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője 
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A jelentésről 
Az elmúlt hónapokban összegyűjtött vélemények és ötletek alapján összeállítottuk a holland 
polgárok Európai Uniónak szóló ajánlásait. A hollandok egymással folytatott beszélgetései során 
érdekes viták alakultak ki, és újító jellegű ötletek hangzottak el. Ezek közül néhányat beemeltünk 
ebbe a jelentésbe. Jelentésünk tartalma így tulajdonképpen Hollandia hangja: ezek az 
elképzeléseink Európa jövőjéről. 
 
Ahogyan az európai országok és polgárok között véleménykülönbségek mutatkoznak, úgy 
természetesen itt, Hollandián belül sem értünk mindig mindenben egyet – de éppen ezek a 
különbségek a legértékesebbek, hiszen a demokrácia fontos vonását képezik. Az ajánlások az 
„Elképzeléseink Európa jövőjéről” párbeszéd résztvevői által megfogalmazott legjellemzőbb 
véleményeken és ötleteken alapulnak. Beszámolunk továbbá azokról az aggályokról, gondolatokról 
és érzésekről is, amelyek talán kevésbé élnek az emberek körében, ám a párbeszédek és az online 
kutatás során szembetűnőek voltak. 
 

„Jó volt, hogy kifejezhettem a véleményemet olyan kérdésekben, amelyek 
fontosak a számomra, és hogy érezhettem, hogy számít a véleményem." 

Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője 
 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia részére kilenc témát határoztak meg. Az „Elképzeléseink 
Európa jövőjéről” holland polgári párbeszéd középpontjában ugyanezek a témák állnak. 
Októberben időközi jelentésben tettük közzé az első véleményeket és a kérdőíves felmérés alapján 
megfogalmazott további kérdéseket. December elején egy újabb jelentés is napvilágot látott, 
amelyben az első öt témával kapcsolatos vélemények, ötletek és ajánlások szerepeltek. Ez a 
jelentés a fennmaradó négy témával foglalkozik. 

A korábbi jelentés – 2021. december 

• Értékek és jogok, jogállamiság, biztonság 
• Erősebb gazdaság, társadalmi igazságosság és foglalkoztatás 
• Európai demokrácia 
• Digitális átállás 
• Oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
Az aktuális jelentés – 2022. január 

• Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
• Migráció 
• Egészségügy 
• Az EU a világban 

Hogyan tovább? 
Az Európa jövőjéről szóló konferencia összefogja az EU valamennyi lakosának ötleteit, véleményeit 
és ajánlásait. Az üléseken nemcsak az összes nemzeti polgári párbeszéd eredményeit vitatják majd 
meg, hanem a konferencia egyéb kezdeményezéseinek kimenetelét is. Ilyen kezdeményezés 
például az európai polgári vitacsoportok létrehozása, illetve a valamennyi uniós polgár, így a 
holland polgárok számára is hozzáférhető európai digitális platform elindítása is. 
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„Remélem, hogy az EU vezetői figyelembe veszik a véleményemet és hogy 
segítségével jó döntéseket hoznak majd.” 

Az egyik tematikus párbeszéd résztvevője 
 
A konferencia 2022 tavaszán zárul majd le. Ekkor Hollandia elkészíti a polgári párbeszédről szóló 
zárójelentést, amelyben a jelenlegi és a korábbi jelentést összesítik majd, amely ajánlásokat tartalmaz mind 
a kilenc témával kapcsolatban. A konferencia ajánlásokat fogalmaz meg elnöksége, azaz az Európai 
Parlament, a Tanács, valamint az Európai Bizottság elnöke részére, akik elkötelezték magukat amellett, 
hogy megvizsgálják, milyen lépéseket tehetnek az ajánlások nyomán. Hollandia kormánya számára ezek az 
eredmények értékes hozzájárulást jelentenek az ország uniós szakpolitikájának alakításához is. 
 
A 2022 tavaszáig tartó folyamat a következőképpen foglalható össze: 
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Időrendi	áttekintés	

     Elképzelések Európa jövőjéről 

Szept. 

1. 

Okt. 12. Okt. 22–23. Nov

. 15. 

Dec. 3.  Jan.14.  Jan. 21–22. Febr. Febr. 18–

19. 

Márc. 11–

12. 

Ápr. 22–24.   

Az ötletek online összegyűjtése          

 Tematikus párbeszédek           

  Időközi 

eredmények 

(időközi 

jelentés) 

 Időközi 

jelentés, 

téma: 

gazdaság és 

demokrácia 

Időközi 

jelentés, 

téma: 

éghajlat-

változás 

és „az 

EU a 

világban

” 

 Zárójelentés: 

„Elképzelése

-ink Európa 

jövőjéről” 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Konferencia 

– ülés 

   Konferencia 

– ülés  

 Konferencia 

– ülés  

(Esetleg) 

Konferencia 

– ülés  

Konferencia – 

zárórendezvény 

→ Ajánlások 

az elnököknek 

• Európai 
Parlament 

• Európai 
Bizottság 

• Tanács 

      ↑  ↑  ↑   

     További vélemények és ötletek Európa jövőjével kapcsolatban: 

Párbeszéd a 

polgárokkal 

   Európai polgári 

vitacsoportok 

  Európai digitális platform (a holland polgárok 

számára is) 

A	jelentés	felépítése	

Ez a jelentés négy témára összpontosít. Az egyes témáknál a következők szerepelnek: 

• A polgárokkal folytatott párbeszéd alapján megfogalmazott ajánlások 
• Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek: részletek a (fizikai vagy 

online formában lezajlott) tematikus párbeszédek során elhangzott véleményekből, ötletekből és 
vitákból 
 

A jelentést a felmérés indokainak és módszereinek ismertetése zárja. 

  



 

316 
 

Éghajlatváltozás és környezetvédelem 
Ajánlások – Véleményünk az éghajlatváltozásról és a környezetvédelemről 
A holland lakosság 71 %-a szerint az éghajlatváltozás és környezetvédelem fontos kérdést jelentenek, amellyel 
az EU-nak foglalkoznia kellene. 

1. Legyen egyértelmű az éghajlatváltozással kapcsolatos európai megközelítés irányvonala! 
A hollandok 68 %-a szerint az EU-nak vezető szerepet kellene vállalnia az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A 
globális felmelegedés olyan probléma, amelyet egyik ország sem tud önállóan megoldani. Bár a hollandok 
véleménye nem egységes a klímaügyben, abban egyetértünk, hogy az EU-nak minden esetre felkészülve, 
pontosabb jövőképet kell kialakítania. A zöld megállapodás ellenére megfigyelhető, hogy a tagállamok 
véleménye gyakran eltérő. Jóllehet az országoknak most is lehetőséget kell kapniuk saját döntéseik 
meghozatalára, a közös célok megvalósításához azonban össze kell fognunk. Emellett állampolgárokként 
felelősnek tartjuk magunkat is, és ez magában foglalja fogyasztói magatartásunk átformálását is.  
 

„Hollandia ki akarja szorítani a földgáz-használatot, Németország pedig éppen azt ösztönzi. Ezt én fel 
nem foghatom.” 

2. Biztosítsuk az országok és a vállalkozások célzott megoldásokra irányuló szorosabb 
együttműködését! 
A hollandok benyomása az, hogy az országok gyakran a bűnbakkeresésre összpontosítanak az éghajlatváltozás és 
a környezetvédelem ügyében. A figyelem homlokterében a különbségek állnak, például a szegény és a gazdag, 
illetve az iparosodottabb és a kevésbé iparosodott országok között. Mi pedig inkább azt szeretnénk, ha az 
országok a megállapodásokat keresnék. A különböző országokban működő hasonló vállalatok tudáscserét 
folytathatnának például és együtt dolgozhatnának ki megoldásokat. A szegényebb országok is jobban 
bekapcsolódhatnak ebbe az éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó együttműködésbe. Segíthetnek a 
tervezésben és a közös megoldások előnyeit is élvezhetik. 
 

„Az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek nem a versenyről, hanem az együttműködésről kellene 
szólnia.” 

3. Vezessünk be tisztességes és megvalósítható CO2-rendszert! 
Az éghajlatváltozás elleni küzdelem során az EU nagy hangsúlyt fektet a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére. A 
hollandok szerint jobb rendszerre van szükségünk, amely méltányosan szankcionálja mind a gyártókat, mind a 
felhasználókat. Abban eltérnek a vélemények, hogy a nagyobb lakossággal rendelkező országoknak nagyobb 
mértékű szén-dioxid-kibocsátást kellene-e engedélyezni. Néhány országban például rendkívül szennyező 
iparágak működnek, máshol pedig egyszerűen több lehetőség van a zöld energia előállítására. E különbségeket a 
dolgok túlbonyolítása nélkül kell figyelembe venni, mivel mindenkinek meg kell értenie a rendszert.  
 

„Az ipari országok sokat exportálnak. Ez vajon azt jelenti, hogy csak velük kellene CO2-adót fizettetni? 
Szerintem a fogyasztóktól is kellene hozzájárulást kérni.” 

 
4. Kommunikáljunk pontosabban és pozitívabban az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokról! 
A holland polgárok sokat olvasnak és hallanak az éghajlatváltozásról. A fogalom azonban sokaknak még mindig 
elvont és összetett. Gyakran óriási összegeket felemésztő dolognak tűnik, jóllehet az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem lehetőségeket is teremt, például a helyi élelmiszertermelés előmozdítására, valamint új, fenntartható 
technológiák létrehozására. Az EU mindezt jobban és gyakrabban hangoztathatná. Úgy véljük továbbá, hogy a 
tagállami vezetők maguk is jobb példát mutathatnának. A például a Brüsszel és Strasbourg közötti utazások 
csökkentésével, valamint az online találkozók számának növelésével támogatni lehetne a fenntarthatóságot. 
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„A fenntarthatóságot még mindig túlságosan csak költségként fogják fel; pedig 
fenyegetés helyett lehetőséget kellene benne látni.” 

Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 
„Nem jognak, hanem problémás mellékhatásnak kellene látnunk a szén-dioxid-kibocsátásokat.” 
 
„Az a benyomásom, hogy az éghajlatváltozás tekintetében sok a beszéd és kevés a tett 
Európában.” 
 
„Hosszú távon mindannyian jobban járnánk szigorúbb éghajlat-politikai szabályokkal; kereskedő 
kontinensként az itteni lehetőségeket kellene feltárnunk.” 
 
„Nem várhatunk más földrészekre – nincs rá idő.” 
 
ÖTLET: „Jutalmazzuk pénzzel azokat az országokat, ahol virágzik a természetes környezet és 
érvényesül a biológiai sokféleség!” 
 
ÖTLET: „Mozdítsuk elő a környezetbarát turizmust az EU szegényebb régióiban!” 
 

 
Felső középszintű szakképzésben tanuló diákok Doetinchem városából: „A távolsági 
utazásokra továbbra is mindenkinek lehetőséget kell kapnia.” 
 
A Doetinchemben működő Graafschap College hallgatóinak felvetették, hogy az Unión 
belüli repülést drágábbá kellene tenni. Néhány diák egyetértett ezzel, mivel a drágább 
jegyek arra ösztönöznék az utazókat, hogy fenntarthatóbb alternatívákat találjanak. 
Hangsúlyozták azonban, hogy az Uniónak biztosítania kellene a jobb és éghajlatbarát 
opciókat, például a jobb vasúti összeköttetéseket. Más résztvevők kijelentették, hogy nem 
támogatják a drágább repülőjegyeket. „A gazdagok repülnek a legtöbbet manapság, hiszen 
könnyen kifizetik a jegyet” – jegyezte meg valaki. „Ők a magasabb árak mellett is 
megengedhetik majd maguknak a repülést, de az utca emberének nem lesz majd 
lehetősége egzotikus országokban nyaralni.” 
 

 
 
Természeti szempontból inkluzív gazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők: „Az EU 
segíthet a fenntartható megoldásokra vonatkozó ismeretek terjesztésében” 
 
A BoerenNatuur mezőgazdasági szövetségeket összefogó egyesület. A tematikus 
párbeszéd keretében sor került egy az éghajlatváltozással és környezetvédelemmel 
foglalkozó megbeszélésre is. A résztvevők úgy vélték, hogy az uniós jogszabályoknak és 
szabályozásoknak az egyedi tagállamok általi végrehajtásán van mit javítani, többek között 
a nitrogénre vonatkozó jogszabályok tekintetében. „Az uniós jogszabályok csak azt 
mondják ki, hogy a természeti területek helyzete »nem romolhat«, azonban ezt a 
követelményt meglehetősen eltérően értelmezik Dél-Európában, illetve Hollandiában.” A 
legtöbb résztvevő egyetért azzal, hogy Európának vezető szerepet kellene vállalnia az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben. A mezőgazdasági termelők szerint nem elég erről 
csak beszélni; a szavakat eredményeknek kell követniük, mindenekelőtt a tudásmegosztás 
révén. „A mezőgazdasági ágazatban annak feltárására törekszünk, hogy miként lehet 
megvalósítani a tiszta mezőgazdasági termelést. Az EU-nak elő kellene segítenie a releváns 
ismeretek gyors terjesztését.” 
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Migráció 
(Migráció és menekültek) 
 
Az uniós országok közötti határok nyitva állnak. Így az országok együttműködnek az Unióban 
többek között a külső határok igazgatása és a migránscsempészés elleni küzdelem terén. A 
menekülteknek az uniós országok közötti méltányos elosztásáról jelenleg folynak a megbeszélések. 
Hogyan látják mindezt a hollandok? 

Ajánlások – Véleményünk a migrációról és a menekültekről 
A hollandok 65%-a úgy véli, hogy a migráció és menekültek kérdése fontos ügy, amellyel az EU-
nak foglalkoznia kellene. 

1. A menekültekkel kapcsolatos vitában ne sikkadjanak el a részletek! 
A hollandok 70 %-a úgy véli, hogy fokozni kell Európa külső határainak védelmét. Az említettek 72 
%-a pedig még akkor is így gondolkodna, ha ezáltal több menekültet kellene nem biztonságos 
országokba visszaküldeni. A hollandok szerint több figyelmet kellene fordítani azokra az okokra, 
amelyek miatt a nem biztonságos országokból sokan elmenekülnek. Egyes esetekben az 
éghajlatváltozás a kiváltó ok, máskor pedig a háború. Gyakran ezekről a mögöttes okokról csak 
korlátozott mértékben esik szó a menekültügyi megbeszéléseken. Emellett ritkán említik meg azt, 
hogy a menekültek milyen hozzáadott értéket jelentenek egy adott országnak. Végezetül nézetünk 
szerint az Uniónak nagyobb különbséget kellene tennie az instabil régiókból a határhoz érkező, 
illetve a gazdasági menekültek között. Mindent egybevetve úgy látjuk, hogy a migrációs és 
menekültügyi vita során gyakran nem derül fény a mögöttes okokra és elsikkadnak a részletek. Az 
európai politikusoknak képesnek kellene lenniük arra, hogy jó példát mutatva tegyenek valamit az 
ügy érdekében. 
 

„A menekültekben embertársakat kellene látnunk. Hiszen nem sokan néznénk 
tétlenül, hogy meghaljanak a szükséget szenvedő társaink.” 

2. Biztosítsuk a menekültek méltányos és észszerű elosztását! 
Az európai bevándorlási szolgálatnak képesnek kellene lennie arra, hogy biztosítsa a menekültek 
méltányos elosztását az európai országok között. A hollandok szerint azonban egyértelmű 
kritériumokat kellene megállapítani a „méltányos” fogalmának meghatározására. Például a 
menekültek szemében vonzóak lehetnek a jól működő szociális és jóléti rendszerrel rendelkező 
országok, azonban vannak más, a menekültek és az érintett országok számára egyaránt fontos 
tényezők is. Hollandiában például lakáshiány van. Továbbá néhány országban, illetve ágazatban 
voltaképpen szükség van migráns munkavállalókra. Úgy véljük, hogy fontos, hogy az EU figyelembe 
vegye mindezt a menekültek elosztásakor. A világos megállapodások nemcsak egyértelműséget 
eredményeznek, hanem kevesebb vitát is. Végső soron ez minden érintettnek kedvez. 
 

„A menekültek számára lehetővé kell tenni, hogy tehetségüket érvényesítsék a 
célországban is.” 

3. Tudásunkkal és tapasztalatunkkal segítsük a menekültek származási régióit! 
A hollandok 67 %-a szerint az Uniónak jobban kellene segítenie az instabil régiókat, hogy ezzel 
elejét vegye a menekültáradat megindulásának. Belátjuk, hogy a menekültek nem jókedvükben 
döntenek úgy, hogy elhagyják hazájukat. Ezért kell az olyan kiváltó okokkal foglalkoznunk, mint az 
éghajlatváltozás vagy a konfliktusok, amelyek miatt a régiók instabillá vagy élhetetlenné válnak. Az 
EU ismeretek formájában is támogathatná a származási régiókat, nem csak pénzügyi segítséggel. 
Például mi hollandok sokat tudunk a mezőgazdaságról. Tudunk segíteni más országoknak, hogy 
korszerű mezőgazdasági módszerekkel jobban tudják kezelni az aszályokat és az eróziót. Ezen 
túlmenően az Európába érkező menekültek valamelyik európai országban képzést kaphatnának, 
majd hazájukban ők maguk is segítséget nyújthatnának.   
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Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 
„Az EU-nak gyorsabb menekültügyi eljárásokról kellene rendelkeznie. Így több esélyük lenne azoknak, akik 
erre igazából rászorulnak.¨ 
 
„Sok olyan fiatal van a környezetemben, akik szívesen vásárolnának otthont maguknak, de nem találnak 
megfizethető lehetőséget. A menekültek ugyanakkor lakást kapnak. Szerintem ez durva.” 
 
„Az éghajlatváltozás miatt az emberek továbbra is menekülni kényszerülnek majd a hazájukból. Nem lehet 
ezt megállítani, de talán jobban kellene szabályozni.” 
 
„Betuwében lakom. Nálunk voltaképpen sok migráns munkavállalóra van szükség a körte- és az 
almaszezonban.” 
 
„Az instabil régiók nem véletlenül nem biztonságosak; az ottani kormányok sokszor korruptak. Honnan 
tudjuk, mi történik a segélyeinkkel és a pénzünkkel?” 
 
ÖTLET: „Gondoljunk még a helyi stratégiákra is, például a polgárok részvételére a menekültek helyszíni 
fogadásában, és a helyi integrációs kezdeményezésekben.” 
 
ÖTLET: „Építsünk a nagyvárosokban „apróházakat”, ahol a menekültek eleinte lakhatnának. Így 
megszabadíthatnánk az ingatlanpiacot a nyomástól és jobban támogathatnánk az emberek befogadását.” 
 

Önkéntesek, akik valaha maguk is menekültek voltak: „Az emberek távolságtartók Európában.” 
 
A Taal Doet Meer olyan önkéntes szövetség, amely segít a frissen Utrechtbe érkezőknek és idegen 
nyelvet beszélőknek beilleszkedni a közösségbe. A szövetséggel folytatott tematikai párbeszéd 
során nem pusztán a migrációról, hanem különösen az integrációról volt szó. Néhány résztvevő 
maga is menekültként érkezett Hollandiába, egyikük például Szíriából. „Hét év múltán sem érzem 
magam hollandnak. Még mindig nincs állásom, bár mesterfokozatú diplomám van. Észrevettem, 
hogy az európai országok leginkább a saját problémáikkal foglalkoznak, és nem nyitottak más 
országokra és kultúrákra.” Egy másik résztvevő kijelentette, hogy az európaiak gyakran egymástól 
is távolságot tartanak. „A legtöbben egyedül vannak; mindenki a maga dolgával van elfoglalva. 
Ugyanakkor szerintem beszélgetnünk kellene és tanulnunk egymástól.” 
 

 
 
A Nationale Jeugdraad (Országos ifjúsági Tanács) fiataljai: „Csak akkor fogadjunk be embereket, 
ha megfelelően tudunk róluk gondoskodni.” 
 
Utrechtben a Nationale Jeugdraad (NJR) különböző munkacsoportjainak tagjai megbeszélést 
tartottak. A (16 és 23 év közötti) résztvevők véleménye szerint a menekültek Európa-szerte 
történő elosztása során figyelembe kellene venni bizonyos olyan szempontokat, mint az országok 
területe, jóléte és a befogadó állomások száma. „Csak akkor szabadna beengedni a menekülteket 
valamelyik országba, ha ott megfelelően tudnak gondoskodni róluk” – nyilatkozta az egyik 
résztvevő. A fiatalok úgy gondolják továbbá, hogy ha valamelyik ország nem tesz eleget a 
menekültek befogadásáról szóló megállapodásoknak, akkor a következményeket is vállalnia 
kellene. Például pénzbírsággal kellene sújtani őket. „Maguknak a menekülteknek is beleszólást 
kellene adni abba, hogy hová kerüljenek” – jegyezte meg egy résztvevő. „Például ha már élnek 
valahol családtagjaik, akkor nem lenne szabad máshová küldeni őket.” 
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Egészségügy 

(Egészségügyi ellátás) 

 

Az európai szakpolitika támogathatja és megerősítheti az egészségügyi ellátást, jóllehet azt jobbára az 
egyes országok működtetik. Ez igaz például a koronavírus-válság vagy más (jövőbeli) egészségügyi válságok 
kezelésére is. Vagy éppen a súlyos betegségekkel kapcsolatos közös kutatásokra is. Hogyan látják mindezt a 
hollandok? 

Ajánlások – Elképzelésünk az egészségügyi ellátásról 

A hollandok 64%-a úgy véli, hogy az egészségügy fontos kérdés, és az EU-nak foglalkoznia kellene vele. 

1. Legyen erősebb a világjárvány leküzdését célzó intézkedések irányítása! 

A hollandok 83 %-a szerint az uniós országoknak szorosabban együtt kellene működniük annak 
megakadályozása érdekében, hogy a fertőző betegségek elterjedjenek a világban. Hiszen a vírusok nem 
állnak meg a határoknál. Ennek lehetünk tanúi most a koronavírus-világjárvány alatt is. Az uniós szakpolitika 
néha zavaros. Ez pedig nem kedvez a szabálybetartásnak. Szerintünk jobban kellene koordinálni a vírusok 
Európa-szerte történő elterjedésének megakadályozását célzó intézkedéseket, anélkül, hogy azonos 
szabályokat erőltetnénk. Helyet kell adni a helyi szintű döntéseknek. Nemcsak azért, mert a fertőzöttségi 
szintek eltérőek lehetnek, hanem mert Európában különböző kultúrák élnek egymás mellett. Egyes 
intézkedések jobban működnek az egyik országban, mint máshol. 

 

„Hollandiában élek a német határ mellett. Az őrületbe kerget, hogy a két ország Covid-szabályai 
eltérnek egymástól.” 

2. Biztosítsunk mindenkinek megfizethető és megbízható gyógyszereket! 

A hollandok 71 %-a szerint az Uniónak el kellene érnie, hogy kevésbé függjünk az EU-n kívüli országoktól a 
gyógyszerfejlesztés, -gyártás és -ellátás tekintetében. Ha azonban ez azt jelentené, hogy tovább kellene 
várni a gyógyszerekre, akkor a vélemények már megoszlanak. A holland lakosság szerint mindez bonyolulttá 
tenné a gyógyszergyártást és -elosztást. Egyfelől Hollandiában meredeken emelkednek az egészségügyi 
ellátás költségei, és ezeket szerintünk fontos a lehető legtovább alacsonyan tartani. Másfelől pedig el 
akarjuk érni, hogy megbízhassunk a gyógyszerekben akkor is, ha messziről érkeznek. Nemcsak a minőségről 
van szó, hanem a fenntartható és etikus gyártásról is. Általánosságban úgy véljük, hogy a fontos 
gyógyszereket általánosan elérhetővé kell tenni többek között a szegényebb országokban is. 

 

„Az egészségügyi ellátás szinte megfizethetetlen manapság. Így meg kellene próbálnunk az új 
gyógyszereket a lehető legolcsóbban beszerezni.” 

3. Az országoknak egyénileg fellépve kell méltányosabbá és hatékonyabbá tenniük az egészségügyi 
ellátórendszerüket. 

A hollandok aggódnak az egészségügy egésze, és nem csak a Covid19-világjárvány hatása miatt. Például a 
kórházakban problémákkal nézünk szembe a strukturális kapacitás terén. A holland lakosság egy része nem 
nézi jó szemmel a piac egészségügyre gyakorolt hatását. Tisztában vagyunk azzal, hogy a gyógyszeripari 
vállalatok törekednek a befektetésük megtérülésére, és hogy az egészségbiztosító társaságok olcsón 
akarnak ellátást beszerezni, a nagyvállalatoknak ugyanakkor mégsem lenne szabad hatalmukkal visszaélni. 
Az Uniónak szabályozással kellene valamit elérnie e területen. Más szempontból elsődlegesen tagállami 
ügynek tarjuk az egészségügyi ellátást. Végül is maguk az országok tudják legjobban, hogy melyek a helyi 
problémák és prioritások. Mindazonáltal álláspontunk az, hogy fontos, hogy az európai országok tanuljanak 
egymástól, hogy javíthassák saját egészségügyi ellátásukat. 
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Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 

„Ami a gyógyszerek európai rendelkezésre állását illeti, egy kicsit óvatosabbnak kellene lennünk. Jelenleg túl 
sokat adunk ki a kezünkből.” 
 
„Jó, hogy Németország átvett Hollandiától Covid19-betegeket. Szívesen látnék több példát az ilyen jellegű 
szolidaritásra Európa-szerte.” 
 
„Lakjon bárhol az Unióban, legyen szegény vagy gazdag, mindenkinek joga van a megfelelő egészségügyi 
ellátáshoz.” 
 
„A gyógyszervásárláskor ne csak az árat nézd, hanem az etikai szempontokat is. Ez például a 
gyermekmunkára is vonatkozik.” 
 
ÖTLET: „Javítsuk az európaiak egészségét a stressz csökkentésével! Például legyen rövidebb a heti 
munkaidő!” 
 
ÖTLET: „Komoly játékokkal és a kibővített valóság alkalmazásával segítsük a fiatalok egészségesebb 
választásait!” 
 

 
Marokkói hátterű utrechtiek: „Az egészségnek ára van” 
 
A Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) szövetség támogatja a marokkói közösség részvételét 
Utrecht Overvecht nevű kerületében. Ösztönzi a párbeszédet a kerületben, hogy enyhítse a 
marokkóiak hátrányait. Az „Elképzelések Európa jövőjéről” tematikus párbeszédének résztvevői 
szerint az európai együttműködésnek számos előnye van. Egyes résztvevők ugyanakkor úgy látják, 
hogy Hollandia esetenként túlságosan függ más országoktól. A Covid19-világjárványt hozták fel 
példának. A résztvevők szerint az Európában folyó hosszadalmas tanácskozások következtében 
Hollandia túl későn kezdte meg az oltást. „Talán drágább lenne, ha Hollandia több szuverén 
döntést akarna hozni” – nyilatkozta az egyik résztvevő. „Azonban az egészségről van szó, aminek 
ára van.” 
 

 
 
Helmondi iskolások: „Jobb az intelligencia és a másoktól tanulás, mint a mindenkire kötelező 
azonos megközelítés.” 
 
A helmondi Dr. Knippenbergcollege 15 és 16 éves tanulói megvitatták, hogy Európa miként kezeli a 
világjárványt. Néhány tanuló szerint az uniós tagállamoknak együttesen kellett volna oltási 
programot összeállítani. A legtöbb résztvevő szerint minden egyes ország jobban tisztában van 
azzal, hogy a területén mire van szükség és mi működik, így jobban képes megítélni, hogy 
lakossága számára mi a legelőnyösebb. Például tudják, hogy mely ágazatok tagjait kell először 
beoltani, és mely ágazatok várhatnak. „Magától értetődik, hogy jó megbeszélni mindezt 
nemzetközi szinten” – jelentette ki az egyik tanuló. „Ha a különböző országok megközelítése eltér 
egymástól, akkor figyelhetik egymást és tanulhatnak egymástól.” 
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Az EU szerepe a világban 
Hatalmas kihívások állnak a világ előtt. Az EU-nak meggyőződése, hogy az olyan kérdések, mint 
például az éghajlatváltozás és a világjárvány, csak globális együttműködés révén kezelhetők. Az EU 
ezenfelül a nemzetközi színtéren is egyértelműen képviselni kívánja az álláspontját, többek között 
az Egyesült Államok és Kína mellett. Hogyan látják mindezt a hollandok? 

Ajánlások – Elképzelésünk az EU-nak a világban betöltött szerepéről 
A hollandok 56%-a fontos kérdésnek tartja az EU-nak a világban betöltött szerepét, amellyel az 
EU-nak foglalkoznia kell. 

1. Aknázzuk ki az EU erejét, különösen a főbb nemzetközi kérdések tekintetében! 
Az EU létrehozása az egyik oka annak, hogy az európaiak több mint 75 éve békében élnek; sok 
holland ezt tartja az EU legnagyobb eredményének. A hollandok emellett úgy vélik, hogy az EU 
erőssége az olyan nagy nemzetközi kihívások közös kezelésében rejlik, mint például az 
éghajlatváltozás, a világjárvány és a menekültügyi válság. A tagállamok továbbá hatásosabban 
léphetnek fel az EU-n kívüli országokkal szemben, ha az EU tagjaiként közösen kötnek nemzetközi 
megállapodásokat. Úgy véljük, hogy Hollandia túl kicsi ahhoz, hogy e kérdéseket illetően egyedül 
eredményeket tudjunk elérni. A hollandok ugyanakkor azt is szeretnék, hogy az országunk a 
jövőben is meghozhassa a saját döntéseit, a kultúránknak és az érdekeinknek megfelelően. Az 
európai együttműködésnek ezért elsősorban az eredményesség és a hatékonyság biztosítására 
kellene összpontosítania. 
 

„Az EU tagjaiként könnyebb nemzetközi együttműködési megállapodásokat kötni, 
mint különálló országokként.” 

2. A konfliktuskeltés helyett az együttműködést ösztönözzük Európán kívül és belül egyaránt! 
A hollandok 66%-a szerint az EU-nak erősebb blokkba tömörülve kellene fellépnie más nemzetközi 
hatalmi csoportokkal szemben. Úgy látjuk, hogy a világban egyre kevésbé tapasztalható egyensúly. 
Különböző területeken egyre több hatalomra tesznek szert olyan országok, mint például Kína és 
Oroszország, ami nagyon aggaszt minket. Az EU-nak foglalkoznia kellene ezért olyan kérdésekkel, 
mint például a nemzetközi biztonság és az európai gazdaságnak a tisztességtelen kereskedelemmel 
szembeni védelme. Fontosnak tartjuk, hogy a tagállamok gyakrabban és gyorsabban el tudjanak 
fogadni egységes megközelítést, így ugyanis világosabban hangot adhatnánk a véleményünknek. 
Az a tény, hogy európai országokként együtt erősebbek vagyunk, nem jelenti azt, hogy gyakrabban 
szeretnénk konfliktusokba bonyolódni. Mindenekelőtt az Európán kívüli országokkal is szeretnénk 
jó együttműködést kialakítani, amennyiben lehetséges. 
 

„Ha csökkentjük a közöttünk meglévő belső különbségeket és konfliktusokat, a 
globális színtéren nagyobb lesz az EU láthatósága és befolyása.” 

3. Alkalmazzunk átgondolt megközelítést, amikor segítséget kínálunk a konfliktusok rendezéséhez!  
Az EU egyre fontosabb szerepet tölt be a világban, ezért a hollandok 50%-a szerint fontos kérdést 
jelent a világban zajló konfliktusokkal kapcsolatban kialakított megközelítés. Véleményünk szerint 
nehéz eldönteni, hogy mi a konfliktusok kezelésének a legjobb módja. A múltbeli tapasztalatok 
alapján a katonai beavatkozás végeredménye nem mindig a tervek szerint alakul. Emellett 
váratlanul magas költségekkel is járhat és további menekülthullámokat eredményezhet. Lehetővé 
kellene tenni, hogy az országok – a helyi hatásra tekintettel – maguk dönthessenek arról, hogy 
részt szeretnének-e venni a háborúkban. Általánosságban véve jó dolognak tartjuk az európai 
hadseregek közötti intenzívebb együttműködést: szerintünk fontos, hogy Európa megfelelően 
gondoskodni tudjon a saját védelméről. Mindig előnyben részesítjük azonban a az erőszakmentes 
konfliktusrendezést.  
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„Az Afganisztánból való evakuálás során minden ország saját tervvel állt elő. Nem 
lehetett volna ezt jobban csinálni?” 

Online vagy személyes jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek 
„Mielőtt megmondja másoknak, hogy mit tegyenek, az EU-nak először is a saját háza táján kellene rendet 
tennie.” 
 
„Azzal, hogy nagy mennyiségben vásárolunk kínai termékeket, mi, európaiak hozzuk Kínát előnyös 
helyzetbe.” 
 
„Az USA még mindig rendkívül fontos szerepet tölt be Európa védelmében.” 
 
„Az EU tagjának lenni azt jelenti, hogy neked is helyed van a tárgyalóasztalnál. Így tehát te is részt vehetsz a 
fontos döntések meghozatalában.” 
 
„Az EU-nak fel kell hagynia azzal, hogy különálló egységként tekint magára, mert nem az. Az EU az európai 
tagállamok együttműködésen alapuló szövetsége, és eszerint is kellene viselkednie.” 
 
ÖTLET: „A rendszeres nemzetközi éghajlatváltozási csúcstalálkozók mintájára rendszeresen tartani kellene 
emberi jogi konferenciákat is.” 
 
ÖTLET: „Hatékonyabbá kellene tenni az európai hadseregeket például a felszerelések közös beszerzése 
révén.” 
 

 
Marokkói származású holland nők: „Álljunk ki az emberi jogokért!” 
 
A Femmes for Freedom egy holland alapítvány, amely kettős kulturális háttérből kampányol a 
kényszerházasság, valamint a lányok és nők szexuális elnyomása és pénzügyi kihasználása ellen. 
Sor került egy ezzel az alapítvánnyal közösen szervezett találkozóra egy csoport marokkói 
származású holland nővel. A résztvevők véleménye szerint az EU jelenleg túlságosan függ 
Oroszországtól és Kínától. „Látszik, hogy az EU egyszerűen nem mer tenni semmit, mert fél a 
következményektől” – mondta az egyik résztvevő. Páldaként a gyógyszergyártást említették, ami 
adott esetben messze van az olcsótól. „Konfliktus esetén Kína egyszerűen elzárhatja a csapot, 
nekünk pedig nem marad semmi” – jelentette ki egy másik résztvevő. Az emberi jogok kérdése is 
felmerült. „Úgy teszünk, mintha nagyon fontosnak tartanánk, de szemet hunyunk afölött, amit 
Kína az ujgurokkal tesz” – mondta egy harmadik résztvevő. 
 

 
 
Az alkmaari STEM középiskola („technasium”) tanulói: „Nem kell közös hadsereg” 
 
A tematikus párbeszéd során az alkmaari Jan Arentsz STEM középiskola tanulói megvitatták a 
közös európai hadsereg előnyeit és hátrányait. A résztvevők egyértelműen kijelentették, hogy nem 
támogatják ezt az ötletet. „Ha valamelyik uniós országnak problémája adódna egy EU-n kívüli 
országgal, akkor automatikusan háborúba kellene lépnünk. Szerintem erről minden országnak 
magának kellene tudnia dönteni” – mondta az egyik résztvevő. Megbeszélést folytattak arról is, 
hogy mekkora az esélye a harmadik világháború kitörésének. A tanulók úgy vélték, hogy nem túl 
valószínű, hogy erre sor fog kerülni, de ha mégis úgy alakulna, akkor szerintük még mindig lehetne 
gyors megoldást találni. „A hadseregek is jól együtt tudnak működni. Ami engem illet, nincs 
szükség európai hadseregre.” 
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A felmérés indokainak és módszereinek ismertetése 
Az „Elképzelések Európa jövőjéről” felmérést különböző, egymáshoz kapcsolódó párbeszédformák 
alkotják, amelyek segítségével összegyűjtöttük a holland polgárok Európa jövőjével és az EU-val 
kapcsolatos véleményét és ötleteit. Ebben a fejezetben azt ismertetjük, hogy e párbeszédformák 
használatával miként tettünk eleget a nemzeti polgári vitacsoportokra – az Európa jövőjéről szóló 
konferencia keretében – alkalmazandó iránymutatásoknak. 

Az egymáshoz kapcsolódó párbeszédformák kialakítása 
A következő párbeszédformákat alkalmaztuk: 
1. Kérdőíves felmérés 

A holland lakosság reprezentatív keresztmetszetét adó csoport online felmérése 
2. Mélyreható tematikus online párbeszédek 

Párbeszédek, amelyekben az „Elképzeléseink Európa jövőjéről: első felismerések és további 
kérdések” címet viselő időközi jelentés (2021. október 8.) eredményeit vizsgáltuk meg 
részletesebben hollandok egy-egy csoportjával. 

3. Párbeszédek meghatározott csoportokkal 
Találkozó olyan holland polgárokkal, akik általában nem vesznek részt (online) felmérésekben 
és vitacsoportokban. 

4. Párbeszéd fiatalokkal 
Találkozók, amelyek középpontjában a fiatalokat leginkább foglalkoztató európai témák állnak. 

5. Nyílt online kutatás: kérdőív és a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de toekomst”) online 
eszköz 
A kérdőíves felméréshez tartozó kérdőívet minden holland kitölthette, még a külföldön élők is. A 
kérdőív 2021. szeptember 1. és 2021. november 14. között volt elérhető. Emellett ugyanebben az 
időszakban minden holland állampolgár igénybe vehette a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de 
toekomst”) elnevezésű online eszközt is, melynek keretében 20 állítással kapcsolatban lehetett 
véleményt nyilvánítani. 

 

1. Kérdőíves felmérés 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” (Kijk op Europa) címet viselő hollandiai civil párbeszéd 2021. 
szeptember 1-jén, egy kérdőíves felméréssel vette kezdetét. A felmérés indokairól és módszereiről 
szóló jelen részben röviden ismertetjük e kérdőíves felmérés kialakítását és végrehajtását. 

A felmérés célja és a célcsoport 
Az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” felmérés egy online kérdőívvel vette kezdetét azzal 
kapcsolatban, hogy miként vélekednek a hollandok Európa jövőjéről. A kérdőívet elsőként egy 
reprezentatív csoport tölthette ki, majd azt minden holland állampolgár, így a külföldön élők 
számára is elérhetővé tették. Emellett ugyanebben az időszakban mindenki igénybe vehette a 
„Kattints a jövőre” („Swipen naar de toekomst”) elnevezésű online eszközt is, melynek keretében 
20 állítással kapcsolatban lehetett véleményt nyilvánítani. A kérdőíves felmérés eredményei 
hozzájárultak az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” polgári párbeszéd következő elemét jelentő 
különféle tematikus párbeszédek megtervezéséhez. 
 
A kérdőíves felmérés célcsoportját a terepmunka kezdetén a népesség-nyilvántartásban szereplő 
18 éves vagy annál idősebb holland állampolgárok jelentették. A Holland Statisztikai Hivatal (CBS) 
adatai alapján ebbe a célcsoportba 2021. január 1-jén 14 190 874 fő tartozott. A 18 éves alsó 
korhatár a választásra jogosultak korhatárának felel meg. A kérdőíves felmérésben a lakosság ezen 
csoportja vehetett részt. 
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Terepmunka	
Ahhoz, hogy statisztikai értelemben vett képet alkothassunk a „hollandokról”, egy 100 000 főből 
álló, az ország valamennyi részét lefedő csoportot vettünk igénybe (ISO-szabvány szerint, Research 
Keurmerk group, Piackutató Intézetek Holland Szövetsége). E csoport tagjai azzal a céllal 
jelentkeztek a kérdőíves felmérésében való részvételre, hogy annak keretében rendszeresen 
közöljék véleményüket különböző témák széles spektrumával kapcsolatban. A felmérés 
elősegítésére irányuló személyes motivációjukon túl e személyek a kérdőívek kitöltéséért pénzügyi 
ellentételezésben is részesülnek. Tudományos tanulmányok bizonyították, hogy a kérdőívek 
kitöltéséért pénzügyi ellentételezésben részesülő válaszadók véleménye nem különbözik 
szignifikánsan azok véleményétől, akik nem részesültek ilyen ellentételezésben (forrás:  Does use of 
survey incentives degrade data quality? [Rontják-e az adatminőséget a felmérések során használt 
ösztönzők?] Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
A terepmunka 2021. augusztus 11-én kezdődött és 2021. szeptember 19-én zárult le. Az 
adatgyűjtéshez egyedüli módszerként az internetes kutatást alkalmazták. A reprezentatív csoport 
tagjai e-mailben személyre szabott linket kaptak az online kérdőívhez, majd két hét múlva 
ugyancsak e-mailben egy emlékeztetőt. A részvételre vonatkozó meghívások kiküldésére 
csoportokban, rétegzés alkalmazása mellett került sor (a részsokaságok kiegyenlített eloszlásának 
kellő figyelembevételével) mindaddig, míg megfelelő számú válaszadó állt rendelkezésre. 

Mintavétel	és	eloszlás	
A felmérés koncepciója azon a feltevésen alapult, hogy a megfelelő statisztikai megbízhatósághoz 
legalább 3600 válaszadóra van szükség. Ez a szám ugyanakkor a lakosságra vonatkozó különféle 
háttérmutatók megfelelő eloszlását is lehetővé teszi. A holland emberek nem egy kaptafára 
készültek. Ezért a megfelelő összetételű mintavétel érdekében kezdettől fogva figyelembe kellett 
venni egy sor jellemzőt. Hollandia viszonylag kis ország, az emberek véleménye azonban 
régiónkénti eltérést mutathat. Az emberek egy adott témával kapcsolatos beállítottsága, vagy az, 
hogy e témának mekkora jelentőséget tulajdonítanak, adott esetben attól (is) függ, hogy hol élnek. 
A biztonság kérdéséhez például másként viszonyulnak a vidéki területen élők, mint a városban lakó 
emberek. A Holland Társadalomkutató Intézet (SCP) által készített tanulmányokból emellett azt is 
megtudhattuk, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező emberek, illetve a fiatalok 
körében nagyobb a támogatottsága az EU-nak, mint az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők, 
illetve az idősek körében (forrás: „Wat willen Nederlanders van de Europese Unie?” [Mit várnak a 
hollandok az Európai Uniótól?] (Holland Társadalomkutató Intézet, Hága, 2019.) 
 
Ezért – a minta reprezentatív megoszlásának biztosítása érdekében – eleve kvótákat határoztunk 
meg az alábbi három jellemző alapján: 1. régió (a COROP-régiókat figyelembe véve), 2. életkor és 
3. iskolázottsági szint. Ezenfelül a minta összeállításánál a következő háttérmutatókat vettük 
figyelembe: nem, származás, elsődleges mindennapi tevékenység és a politikai irányultság. 
 
A COROP-régiókat az ún. „csomópont elv” mentén (szolgáltatásokat nyújtó, illetve regionális 
funkciókat ellátó lakossági központok) és az ingázók áramlása alapján határozták meg. A 
meghatározás során egyes esetekben eltértek az említett elvtől annak érdekében, hogy a régiók 
határai egybeessenek a tartományi határokkal. Olyan esetekben, amikor a településhatárok 
módosítása következtében azok keresztezték a COROP-régiók határait, a régiók határait 
kiigazították (forrás: CBS). A COROP-régiókon belül a következő kategóriák alkalmazásával 
biztosítottuk az életkor szerinti megfelelő eloszlást: 18–34; 35–54; 55–75 és 75 év felett. 
 
Végezetül pedig az iskolázottsági szint tekintetében is biztosítottuk a minta reprezentatív 
megoszlását. A mintában a válaszadók legmagasabb iskolai végzettség szerinti eloszlása megfelel a 
vonatkozó nemzeti aránynak, amely a következő: 
 
 



 

326 
 

Legmagasabb iskolai végzettség  

Alapfokú: alapfokú oktatás, szakmai előkészítő középfokú oktatás, általános 
felső középfokú oktatás vagy egyetem előtti oktatás (1–3. év), felső 
középszintű szakképzés (1. év) 

32,1% 

Középfokú: általános felső középfokú oktatás vagy egyetem előtti oktatás 
(4–6. év), felső középszintű szakképzés (2–4. év) 

44,6% 

Felsőfokú: felsőfokú szakmai vagy egyetemi képzés 22,9% 

Ismeretlen  0,4% 

Válaszok 

A kérdőíves felmérésben összesen 4086 válaszadó vett részt. A 3600 teljesen kitöltött kérdőívre 
vonatkozó célérték teljesült. 
 
Válaszok száma COROP-régiónként és 
korcsoportonként 

18–34 
évesek 

35–54 
évesek 

55–75 
évesek 

75+ évesek 

Észak-Drenthe 11 14 17 5 

Délkelet-Drenthe 10 12 14 4 

Délnyugat-Drenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Észak-Friesland 20 22 25 8 

Délkelet-Friesland 12 13 14 3 

Délnyugat-Friesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Délnyugat-Gelderland 16 18 20 5 

Delfzijl és környéke 2 4 5 1 

Kelet-Groningen 7 10 12 3 

Groningen többi része 36 26 28 8 
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Limburg középső része 13 17 21 7 

Észak-Limburg 17 20 23 7 

Dél-Limburg 38 40 52 17 

Észak-Brabant középső része 34 35 35 11 

Észak-Brabant északkeleti része 41 43 51 14 

Észak-Brabant nyugati része 40 47 49 15 

Észak-Brabant délkeleti része 55 56 58 18 

Haarlem és környéke 13 18 18 7 

Alkmaar és környéke 14 19 19 6 

Amszterdam és környéke 116 104 88 23 

Het Gooi és Vechtstreek 13 21 19 7 

IJmond 12 14 15 4 

Észak-Holland felső része 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Észak-Overijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Délnyugat-Overijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Zeeland többi része 16 21 23 8 

Tengermenti Flandria 6 8 9 3 

Leiden és Bollenstreek környéke 30 31 31 10 

Hága és környéke 63 70 57 18 

Delft és Westland 19 15 15 4 

Rijnmond és környéke 103 107 99 31 

Dél-Holland keleti része 22 24 25 8 

Dél-Holland délkeleti része 24 26 26 9 
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Válaszok iskolázottsági szintek szerint   

Alapfokú 1382 34% 

Középfokú 1747 43% 

Felsőfokú 915 22% 

Ismeretlen  42 1% 

Megbízhatóság	és	reprezentativitás	

A válaszadók száma (4086) lehetővé teszi, hogy 95%-os megbízhatóságú kijelentéseket tegyünk az 
alapsokaságról,1,53%-os hibahatár mellett. Az eredmények megbízhatósága és a hibahatár a minta 
nagyságától függ. Minél nagyobb a minta, az eredmények annál megbízhatóbban és/vagy 
pontosabban extrapolálhatók a teljes lakosságra. 
 
A megbízhatósági szint meghatározása: 1 (100%) mínusz a szignifikanciaszint. A 
szignifikanciaszint általában 5%-ban kerül meghatározásra, a megbízhatósági szint ezért 95%-os. 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a felmérést a mostanival megegyező módon és körülmények között 
megismételnénk, az eredmények az esetek 95%-ban megegyeznének a mostani eredményekkel. 
A pontossági szint (amelyet a hibahatár formájában fejezünk ki) határozza meg azt az 
értéktartományt, amelyen belül az alapsokaságra vonatkozó tényleges érték mozog. Ez a szint más 
szavakkal azt jelenti, hogy a minta alapján kapott eredmények valószínűsíthetően mennyire térnek 
el az abban az esetben kapott eredményektől, ha a teljes lakosság részt vett volna a felmérésben. Az 
1,53%-os hibahatár tehát annyit jelent, hogy a teljes lakosság válaszai alapján kapott tényleges 
értékek a vett minta válaszain alapuló értékeknél legfeljebb 1,53%-kal lennének magasabbak vagy 
alacsonyabbak. A gyakorlatban tehát, amennyiben egy felmérés során a minta alapján kapott 
eredmény azt mutatja, hogy egy meghatározott témát a válaszadók 50%-a fontosnak ítél, a 
tényleges érték ennél az 50%-nál 1,53%-kal alacsonyabb vagy magasabb lehet (vagyis 48,47% és 
51,53% között mozoghat). A hibahatár legfeljebb 5%-os értéke a (statisztikai) kvantitatív 
kutatásban megszokott és általánosan elfogadott. 
 
A minta megbízhatósága mellett annak reprezentativitása is fontos. Mivel a részvételre vonatkozó 
meghívók kiküldésére csoportokban, rétegzés alkalmazása mellett került sor, az eredmények a 
COROP-régiók és az egyes COROP-régiókon belüli korcsoportok tekintetében is reprezentatívak. 
A legmagasabb iskolai végzettség nemzeti eloszlásának figyelembevétele révén a válaszok az 
iskolai végzettség szempontjából is reprezentatívnak tekinthetők. 

További	háttérmutatók	
A kérdőíves felmérés résztvevőinek néhány további, a hátterükre vonatkozó kérdésre is 
válaszolniuk kellett. Ezek a válaszadók társadalmi nemére, az EU-val kapcsolatos véleményükre, 
származásukra, elsődleges mindennapi tevékenységükre, illetve arra vonatkoztak, hogy a kérdőív 
kitöltésének időpontjában melyik pártra szavaztak volna. 
 
A válaszadók között 49% volt a férfiak, 50% a nők aránya, 1% pedig nem kívánt válaszolni az erre 
vonatkozó kérdésre. 
 
A válaszadók 51%-a kedvezően, 13%-a negatívan, 36%-uk pedig semlegesen viszonyult Hollandia 
EU-tagságához, illetve nem volt ezzel kapcsolatos véleménye. 
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A válaszadók 95%-a Hollandiában született. A válaszadók 89%-ának mindkét szülője Hollandiában 
született. A válaszadók 5%-ának mindkét szülője külföldön született. 

A	válaszadók	politikai	irányultsága	jelenleg	
Párt % 

VVD 14% 

PVV 13% 

SP 8% 

D66 6% 

CDA 6% 

Munkáspárt (PvdA) 6% 

Állatok Pártja 4% 

Baloldali Zöldek (GroenLinks) 4% 

Keresztény Unió 3% 

JA21 3% 

Gazda–Civil Mozgalom (BoerBurgerBeweging) 2% 

Fórum a Demokráciáért 2% 

Református Politikai Párt (SGP) 2% 

Volt 2% 

DENK (GONDOLKOZZ!) 1% 

Van Haga Csoport 1% 

BIJ1 1% 

Den Haan párt 0% 

Egyéb 2% 

Kitöltetlen szavazólap 3% 
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Nem nyilatkozott 13% 

Nem kívánt szavazni 5% 

Jelenleg	mi	a	jelenti	az	Ön	mindennapi	tevékenységét?	

Foglalkozás % 

Tanuló/diák 6% 

Részmunkaidős alkalmazott 16% 

Teljes munkaidős alkalmazott 31% 

Önfoglalkoztató 3% 

Háztartásbeli 5% 

Álláskereső 2% 

Önkéntes 2% 

Munkavégzésre alkalmatlan 6% 

Nyugdíjas 27% 

Egyéb 1% 

Nem nyilatkozott 1% 

Kérdőív	

A kérdőívet és ezt a jelentést – a holland külügyminisztérium megbízásából – egy független külső 

szervezet készítette. A kérdőív moduláris szerkezetű és az Európa jövőjéről szóló konferencia 

számára meghatározott témáknak megfelelő alábbi szakaszokból áll: 

• főbb témák és Európa szerepe 
• éghajlatváltozás és környezetvédelem 
• egészségügy 
• gazdaság és foglalkoztatás 
• az EU szerepe a világban 
• biztonság és jogállamiság 
• az online világ 
• európai demokrácia 
• migráció és menekültek 
• oktatás, kultúra, ifjúság és sport 
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A kérdőív kidolgozása során kiemelt figyelmet fordítottunk a kérdésfeltevés minőségére, megbízhatóságára 
és érvényességére. A cél az volt, hogy a kérdések, állítások és választható feleletek megfogalmazása 
semleges legyen és ne sugalmazza a választ. Azt is ellenőriztük, hogy a kérdések megfogalmazása könnyen 
érthető legyen (B1 szintű nyelvtudás). 

 

A kérdőív minőségét olyan módon vizsgáltuk, hogy a célcsoport tagjai közül kiválasztott tesztalanyoknak 
személyesen is feltettük a kérdéseket annak érdekében, hogy látható legyen, a megkérdezettek különféle 
csoportjai miként reagálnak azokra. Azoknál a kérdéseknél, amelyek túl összetettnek bizonyultak, 
változtattunk a megfogalmazáson. 

Elemzési módszerek 

A kérdőív eredményeinek elemzéséhez a következő két módszert alkalmaztuk: 

Egytényezős varianciaanalízis 

Az egytényezős varianciaanalízis keretében leíró statisztikákat alkalmaznak egy tanulmány változóinak 
leírására. E felmérés esetében a gyakoriságot és az átlagértékeket alkalmaztuk. 

Kéttényezős varianciaanalízis 

A kéttényezős varianciaanalízis során azt vizsgálják, hogy milyen összefügés áll fenn két változó között, jelen 
esetben egyrészt a különböző témák jelentősége, illetve az arra vonatkozó kérdés, hogy az EU-nak 
foglalkoznia kell-e az adott témával, másrészt pedig az életkorra vonatkozó háttérmutató között. Annak 
megállapítására, hogy a különböző korcsoportok eltérő jelentőséget tulajdonítanak-e egy témának, 
valamint eltérően viszonyulnak-e ahhoz a kérdéshez, hogy az EU-nak foglalkoznia kell-e az adott témával, 
szignifikancia-vizsgálatot alkalmaztunk. 

Jelentés és teljesség 

Jelentésünk a kérdőíves felmérésben részt vevő válaszadóknak feltett valamennyi kérdés eredményeinek 
elemzését tartalmazza. Egyes kérdések esetében a válaszadók „nyitott” választ adhattak (vagyis nem az 
előre megadott válaszok közül kellett választaniuk). Ezeket a nyitott válaszokat a későbbiekben 
kategorizáltuk és belefoglaltuk a jelentésbe. A válaszadók által a szabadon kitölthető szövegmezőkben 
megadott ötletek hozzájárulnak az „Elképzeléseink Európa jövőjéről” polgári párbeszéd következő elemét 
jelentő különféle tematikus párbeszédek megtervezéséhez. 

2. Mélyreható tematikus online párbeszédek 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia legfontosabb témáit nyolc tematikus online párbeszéd keretében 
vitattuk meg részletesebben. A párbeszédek célja az volt, hogy megtudjuk, az emberek miért vélekednek 
bizonyos dolgokról bizonyos módokon, valamint hogy milyen okok, illetve érzelmek állnak véleményük 
hátterében. Mely dolgok aggasztják őket, és milyen lehetőségeket látnak? A párbeszéd során a résztvevők 
lehetőséget kaptak arra is, hogy javaslatokat és ötleteket fogalmazzanak meg a témákkal kapcsolatban. 
Emellett olyan kérdéseket is felvethettek, amelyek nem képezik a konferencia részét, de fontosak 
számukra. 

 

A tematikus párbeszédekre október 12-én és 14-én, valamint november 9-én és 11-én került sor. 
Októberben négy tematikus online párbeszédre került sor a „Gazdaság és demokrácia” témában. 
Novemberben négy tematikus online párbeszédre került sor az „Éghajlatváltozás” és az „Az EU a világban” 
témában. Az egyes párbeszédeken átlagosan 29 fő vett részt (összesen 231 fő). A résztvevőket a kérdőíves 
felmérés (lásd az 1. pontot) résztvevői közül, valamint a közösségi médián keresztül toboroztuk. 
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3. Párbeszédek meghatározott csoportokkal 
A hollandok bizonyos csoportjai közismerten kevésbé vesznek részt (online) felmérésekben és 
panelbeszélgetéseken. Ahhoz, hogy reprezentatív képet alkothassunk „Hollandia hangjáról”, 
fontos volt, hogy ezek az emberek is kifejezésre juttathassák ötleteiket és véleményüket. Ezért az 
„Elképzelések Európa jövőjéről” kezdeményezés keretében több személyes párbeszédet is 
tartottunk. Az ennek során összegyűjtött vélemények és ötletek is az ajánlások alapját képezték. 

Célcsoportok 
Nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy mely célcsoportok számítanak nehezen 
elérhetőnek. A kutatások és tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem nyugati háttérrel rendelkező 
holland emberek lényegesen kisebb valószínűséggel vesznek részt önként felmérésekben és 
vitákban. Mivel nagy csoportot alkotnak (a hollandok 14%-át1), kiválasztottuk őket az „Elképzelések 
Európa jövőjéről” párbeszédben való részvételre. Ugyanilyen megfontolások vezettek minket az 
írni-olvasni tudás terén hiányossággal küzdő emberekkel kapcsolatban is. Ezek az emberek is 
jelentős csoportot alkotnak (2,5 millió holland2), amely részben átfedésben van a migránsok 
csoportjával (39%). Végül pedig párbeszédet szerettünk volna folytatni egy olyan csoporttal is, 
amely ritkán jelenik meg a felmérésekben és vitákban, kritikusan viszonyul Európához, szakmai 
okokból azonban mégis sok ponton kapcsolódik hozzá. Választásunk a mezőgazdasági termelők 
csoportjára esett. 
 
A felsorolt csoportokkal olyan szervezeteken, például migránsszervezeteken, érdekcsoportokon és 
szakmai szervezeteken keresztül vettük fel a kapcsolatot, amelyeknek e csoportok tagjai. Mivel a 
párbeszédek számát nyolcra korlátoztuk, nem tudtunk mindenki számára lehetőséget 
biztosítani. A résztvevők kiválasztása így némileg önkényes volt. A kiválasztás során különösen azt 
néztük, hogy mely szervezetek nyitottak a részvételre és tagjaik mozgósítására, valamint azt, hogy 
teljesülnek-e a gyakorlati feltételek, azaz a kiválasztottak rendelkezésre tudnak-e állni egy 
bizonyos helyen és időpontban. 
 
A következő szervezetek tagjaival folytatunk helyben szervezett párbeszédet: 
• Stichting Hakder, alevi közösség, Schiedam 
• Stichting Asha, hindu közösség, Utrecht (párbeszéd két alkalommal) 
• Piëzo, civil társadalmi szervezet, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, az írni-olvasni tudás terjesztéséért küzdő szervezet, Utrecht 
• BoerenNatuur, mezőgazdasági szövetkezetek egyesülete 
• Marokkanen Dialoog Overvecht (Overvechti Marokkói Párbeszéd), marokkói közösség, Utrecht 
• Femmes for Freedom, migráns hátterű nők érdekcsoportja, Hága 
 
Összesen 110 ember vett részt ezeken a párbeszédeken. 
 
4. Párbeszéd fiatalokkal 
A fiatalok az Európa jövőjéről szóló konferencia kiemelt célcsoportját jelentik. Annak érdekében, 
hogy ösztönözzük őket az „Elképzelések Európa jövőjéről” párbeszédben való aktív részvételre, és 
hogy e csoport meglátásai és ötletei kiemelt figyelmet kaphassanak, hat személyes párbeszédet 
szerveztünk kifejezetten a fiatalok számára. 
 
A beszélgetéseket a következő intézményekben tartottuk: 
• Studievereniging Geschiedenis, történészhallgatók szervezete, Leideni Egyetem 
• Dr. Knippenbergcollege, középiskola, Helmond 
• Coalitie-Y, szociális és gazdasági tanács (SER), ifjúsági szervezet 
• Graafschap College, felső középfokú szakképzést nyújtó intézmény, Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, STEM középiskola („technasium”), Alkmaar 
• Országos Ifjúsági Tanács (a párbeszédre egy külső helyszínen került sor)  
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Összesen 110 fiatal vett részt ezeken a párbeszédeken. 

Alkalmazott vitatechnikák 
A tematikus online párbeszédek, a meghatározott csoportokkal folytatott párbeszédek, valamint a 
fiatalokkal folytatott párbeszédek során az úgynevezett „szókratészi módszert” alkalmaztuk. 
Hollandiában már évek óta használják ezt a módszert a „párbeszéd napján”, amikor az emberek 
Hollandia-szerte az őket érintő kérdésekről kezdeményeznek beszélgetést egymással. A 
„szókratészi módszer” alkalmazásakor a moderátor a következő elvekhez tartja magát: 
 
• Hagyj szóhoz jutni mindenkit, hogy elmondhassa a történetét! 
• Válaszként ne egy ellentörténettel állj elő! 
• Kezeld tisztelettel a beszélgetőpartneredet! 
• Beszélj a saját nevedben („úgy gondolom”, ahelyett, hogy „azt mondják”)! 
• Közhelyes válaszok esetén kérdezz rá a részletekre! 
• Ne alkoss egyből ítéletet, ismerd meg inkább alaposabban a véleményeket! 
• Adj teret a csendnek, ha az emberek gondolkoznának egy kicsit a válaszukon! 
 
Az e módszer szerint folytatott párbeszédek a következő mintát követik: divergencia (szétágazás) – 
konvergencia (közeledés) – divergencia (szétágazás). A kiindulópont a szétágazás szakasza (amikor 
teret adunk az egyéni érzéseknek és meglátásoknak), ezt követi a közeledés szakasza (a lehetséges 
irányok megvitatása), majd végül ismét a szétágazás szakasza következik (pl. egyéni ajánlások 
összegyűjtése). Az elmélet és a gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyen mintát követő párbeszédek 
zökkenőmentesen zajlanak. 
 
A párbeszédeket valamennyi esetben hivatásos moderátorok irányították. 
 

5. Nyílt online kutatás: kérdőív és a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de 
toekomst”) online eszköz 
A kérdőíves felmérés kérdőívét minden holland kitölthette, még a külföldön élők is. A kérdőív 
2021. szeptember 1. és 2021. november 14. között volt elérhető. Emellett ugyanebben az 
időszakban minden holland állampolgár igénybe vehette a „Kattints a jövőre” („Swipen naar de 
toekomst”) elnevezésű online eszközt is, melynek keretében 20 állítással kapcsolatban lehetett 
véleményt nyilvánítani. 
Válaszok és alkalmazás 
Összesen 1967-en töltötték ki a kérdőívet és 6968-an válaszoltak az online eszköz valamennyi 
kérdésére. A kérdőívet és az online eszközt is bárki kitölthette, mivel a részvétel nem volt 
előfeltételekhez vagy kiválasztási feltételekhez kötve. A kérdőívben ki lehetett hagyni bizonyos 
kérdéseket (nem voltak kötelező kérdések), hogy ezáltal is maximalizálni lehessen a leadott 
válaszok számát. A résztvevők jóval gyakrabban választották a „Nem szeretnék válaszolni” 
lehetőséget, mint a reprezentatív kérdőíves felmérés során. 
A nyílt kérdőív és az online eszköz kitöltőinek háttérmutatói számos tekintetben különböztek a 
reprezentatív kérdőíves felmérés válaszadóinak háttérmutatóitól. A nyílt kérdőíves felmérésből és 
az online eszközből nyert eredmények ezért – a kérdőíves felmérés eredményeitől eltérően – nem 
tekinthetők reprezentatívnak. A nyílt online felmérés eredményeit a kérdőíves felmérés 
kiegészítéseként vettük figyelembe. Általuk benyomást szerezhettünk a hollandiai közhangulatról. 
A szabadon kitölthető szövegmezőkben megadott javítási javaslatokat az „Online vagy személyes 
jelenlét mellett tartott viták és elhangzott ötletek” altéma alatt tüntettük fel. Az online eszközt 
arra használtuk fel, hogy képet alkossunk a Hollandiában uralkodó közhangulatról. Az 
eredményeket az ajánlások kidolgozása során vettük figyelembe. A reprezentativitásra vonatkozó 
követelmények miatt a nyílt online felmérés eredményeire jelentésünkben csak korlátozott 
mértékben támaszkodtunk. 
 
Közzétette a holland külügyminisztérium. 
www.kijkopeuropa.nl  



III. – A nemzeti rendezvények eredményei – hivatkozások 

 

• Belgium 

• Bulgária 

• Csehország 

• Dánia 

• Németország 

• Észtország 

• Írország 

• Görögország 

• Spanyolország 

• Franciaország 

• Horvátország 

• Olaszország 

• Ciprus 

• Lettország 

• Litvánia 

• Luxemburg 

• Magyarország 

• Málta 

• Hollandia 

• Ausztria 

• Lengyelország 

• Portugália 

• Románia 

• Szlovénia 

• Szlovákia 

• Finnország 

• Svédország 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/pages/belgium
https://futureu.europa.eu/pages/bulgaria
https://futureu.europa.eu/pages/czechia
https://futureu.europa.eu/pages/denmark
https://futureu.europa.eu/pages/germany
https://futureu.europa.eu/pages/estonia
https://futureu.europa.eu/pages/ireland
https://futureu.europa.eu/pages/greece
https://futureu.europa.eu/pages/spain
https://futureu.europa.eu/pages/france
https://futureu.europa.eu/pages/croatia
https://futureu.europa.eu/pages/italy
https://futureu.europa.eu/pages/cyprus
https://futureu.europa.eu/pages/latvia
https://futureu.europa.eu/pages/lithuania
https://futureu.europa.eu/pages/luxembourg
https://futureu.europa.eu/pages/hungary
https://futureu.europa.eu/pages/malta
https://futureu.europa.eu/pages/netherlands
https://futureu.europa.eu/pages/austria
https://futureu.europa.eu/pages/poland
https://futureu.europa.eu/pages/portugal
https://futureu.europa.eu/pages/romania
https://futureu.europa.eu/pages/slovenia
https://futureu.europa.eu/pages/slovakia
https://futureu.europa.eu/pages/finland
https://futureu.europa.eu/pages/sweden


IV. – Jelentés a többnyelvű digitális platformról – hivatkozás 

 

Az Európa jövőjéről szóló konferencia többnyelvű digitális platformja – Jelentés, 2022. 

február 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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